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Formou zvýšené daně z nemovitostí pro prů-
mysl si pokladna města za dobu životnosti 
budovy Amazonu přijde na několik set milio-
nů korun!!

V příštích pěti letech bude mít zrekon-
struované chodníky téměř celý Kojetín 
a stejně tak Kovalovice a Popůvky.

Existuje reálná možnost vyměnit osvětlení 
v celém městě. Žádost o dotaci byla úspěšná, 
výměně osvětlení a milionovým úsporám nic 
nebrání.

Stejně jako v uplynulých letech se vedení města 
podařilo vypracovat několik projektů, které byly posky-
tovateli dotací zhodnoceny jako úspěšné a do Kojetína 
doputují další peníze. O jaké projekty se jedná, jsme se 
zeptali starosty města Leoše Ptáčka.

Já musím říct, že se jedná po nějaké době zase o rozhovor 
na velmi příjemné téma, to jsem moc rád. Ještě jsme ne-
začali, a už teď si to velmi užívám (úsměv). Kojetín skuteč-
ně čekají v následujících letech další významné investice. 
Nejedná se o projekty, které jsou objemově tak velké, jako 
byly biocentrum, základní umělecká škola, sokolovna nebo 
sportovní hala… Na druhou stranu jich máme ale připrave-
no po celém městě několik desítek a domnívám se, že pro 
občany budou o to více zřetelné.
O jaké projekty se jedná konkrétně?
Razantně jsme přistoupili zejména k chodníkům, veřejnému 
osvětlení, místním komunikacím, plochám pro parkování 
a veřejné zeleni. V letošním roce bude z dotačních peněz 
dokončena Kroměřížská ulice, po ní Rumunská, část chod-
níků v Kovalovicích a Popůvkách. Souběžně s chodníky roz-
šíříme parkovací plochy na sídlišti Sever, odkud budou mít 
občané-cyklisté usnadněný přístup do odpočinkové zóny na 
Závodí po nové cyklostezce. Na ulici Padlých hrdinů jsme 
připraveni po spuštění Amazonu zvrátit dosud zamítavé 
stanovisko příslušného úřadu a znovu požádat o možnost 
zřízení přechodů přes frekventovanou krajskou cestu. Snad 
nám větší pohyb lidí v tomto pomůže. Řekl bych, že v příštích 
pěti letech bude mít zrekonstruované chodníky téměř celý 
Kojetín a stejně tak Kovalovice a Popůvky.
Na téma veřejné osvětlení, myslím, spolu hovoříme po-
prvé.
Je to možné. Vždy současně se zpevněnými plochami pro-
vádíme z vlastních zdrojů výměnu podzemního vedení VO, 
místy i nadzemních částí. Podstatnou změnou ale je, že 
existuje reálná možnost vyměnit osvětlení v celém městě. 
Projekt jsme podali, žádost o dotaci byla úspěšná, výměně 
osvětlení ve městě a s tím spojenými milionovými úsporami 
na elektrické energii nic nebrání.
To je výborná zpráva! Ať na nic nezapomeneme, zmínil 
jste ještě veřejnou zeleň.
Ano, my o zeleň pečujeme průběžně, v tomto žádná změna 

KOJETÍN PŘEDSTAVUJE DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY!

není. Podstatné je ale financování – doposud jsme všech-
no platili z vlastních peněz. V letošním a příštím roce se 
naplní závazek investora obnovené průmyslové zóny 
z procesu schvalování projektu z hlediska vlivu na životní 
prostředí. Na území města nám vysadí 500 kusů dřevin. 
To je ale jen příjemný bonus k dalším sedmi studiím revi-
talizací několika parků a veřejných prostranství v Kojetíně. 
Dvě z nich už jsou podané na Ministerstvo životního pro-
středí a my netrpělivě očekáváme kladné vyjádření a další 
dotační peníze do Kojetína.
Hovoříte o dřevinách, které vysadí investor na území 
Kojetína. Mnozí občané se domnívají, že tak význam-
ný zaměstnavatel by mohl pro město udělat podstatně 
více. Nemyslíte si to také?
Ano myslím, a jsem strašně rád, že můžu před veřejností už 
odtajnit, jakým způsobem bude Amazon na rozvoj Kojetína 
průběžně přispívat. Formou zvýšené daně z nemovitostí 
pro průmysl si pokladna města za dobu životnosti budovy 
Amazonu přijde na několik set milionů korun!! Toto je pro 
Kojetín podstatně lepší cesta, než aby nás investor “odbyl” 
jednorázovým příspěvkem.
Proč o tomto nebyl občan informovaný daleko dříve? 
Možná byste předešel nevoli k této obří investici ze 
strany části obyvatel města i starostů z okolních obcí.
Nevoli starostů určitě ne. Daň z nemovitostí skončí výhrad-
ně a jenom na účtu našeho města, nikdo další z tohoto vý-
nosu profitovat nebude. Co se týká občanů, nemohl jsem 
tuto informaci zveřejnit dříve, než zastupitelstvo schválí na-
výšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v průmy-
slové zóně. A to se stalo až na posledním zasedání koncem 
června. Amazon bude ve výsledku přínosem obrovským, 
jsem si jistý, že to po letech ocení i občané, kteří o tom 
doposud přesvědčeni nejsou…

S penězi přece ale nejde počítat jako s jistým příjmem! 
Jakékoli další zastupitelstvo může místní koeficient 
pro daň z nemovitostí kdykoli snížit. Nevole ze strany 
zejména větších podniků byla naprosto zřetelná a tlak 
bude jistě vyvíjený průběžně.
No to ano, ale za takový krok, který by občany našeho měs-
ta giganticky poškodil, ponese odpovědnost někdo jiný. Pří-
jem z daně z nemovitostí bude v následujících letech pilí-
řem ekonomiky městského rozpočtu. Bez těchto peněz se 
Kojetín vrátí tam, kde ho nikdo vidět nechceme. Budeme 
jen látat díry, opravovat neopravitelné, čelit oprávněným 
stížnostem na chování národnostních menšin a hlavně žva-
nit. Na toto já opravdu nejsem.
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Vraťme se ke konkrétním projektům, na které už město 
dotace obdrželo…
Během léta jsme předali Centru sociálních služeb dvě spe-
ciálně vybavená auta pro imobilní občany. Dostali jsme 
kladné vyjádření k dotaci na naučnou stezku kolem rybníka 
Na hrázi a nových nádrží na Biocentru. Husarským kous-
kem je přiznaná dotace na rekonstrukci kulturního domu 
v Popůvkách. Z celkového počtu uspělo jen 8 % podaných 
žádostí, tedy cca každý dvanáctý projekt. Po pěti letech 
příprav se jedná o zaslouženou odměnu, kterou ocení 
zejména obyvatelé naší místní části. Do konce letošní-
ho roku předpokládám potvrzení ještě dalších dvou až tří 
úspěšných projektů. Uvidíme, jednotlivé donátory rozhodně 
zaměstnáváme s velkou převahou nejvíce ze všech měst 
v širokém okolí. Bez této strategie současného vede-
ní Kojetína bychom si o takovémto množství investičních 
akcí mohli pouze nechat zdát. Předpokládám, že budeme 
schopni za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje obno-
vit částečně autopark pro naše dobrovolné hasiče. Četnost 
jejich zásahů není velká, ale v okamžiku, kdy se ve městě 
cokoli zlého přihodí, je činnost hasičů nedocenitelná. Chys-
táme několik lokalit pro rodinnou výstavbu, další etapu re-
konstrukce kanalizační sítě. Máme připravený plán na roz-
šíření kapacity domů s pečovatelskou službou a revitalizaci 
stávajícího bytového fondu…

Podobné informace jsou pro občany pravděpodobně 
přesně těmi, které chtějí slyšet. Vraťme se ještě ales-
poň krátce k tématu zvýšené daně z nemovitostí pro 
podniky v průmyslových zónách ve městě. Domníváte 
se, že rozruch kolem tohoto kroku už utichl?
To já nevím, jak dlouho bude ekonomicky silné vrstvě trvat, 

než pochopí, že přerozdělování bohatství ve společnosti je 
klíčem k trvale udržitelnému rozvoji. V historii už se stalo 
mnohokrát, že vrstva bohatých bezostyšně přehlížela nou-
zi nemajetných tak dlouho, až se lidé vzbouřili, společnost 
se propadla do chaosu a ve výsledku na to pochopitelně 
doplatili všichni. Pokud si kdokoli myslí, že toto se v dneš-
ní době nemůže stát, zásadně se mýlí. Mnoho let vzdělaní 
a současně osvícení důrazně upozorňují na rozevírající se 
nůžky v životní úrovni populace. Devadesát procent světo-
vého bohatství je koncentrováno v rukou méně než jedno-
ho procenta majetných a mocných. Jak toto asi může do-
padnout? Nedávno jsem podrobně prošel interaktivní mapu 
Česka, kde bylo naprosto zřetelné, že v republice už jsou 
desítky měst a obcí, které s místním koeficientem pracují 
stejně razantně jako Kojetín. A je to zcela v pořádku. Sou-
časná česká vláda hledá cesty ve výsledku velmi podobné. 
Zvažuje zavedení sektorové daně, vyššího zdanění vyso-
kopříjmových skupin. Bohatí tohoto světa musí obzvláště 
v těžkých dobách pomoci těm ostatním a platit vyšší daně, 
jinak se společnost zcela rozsype. Dnešní doba je právě 
tou nejvhodnější k projevu vzájemné solidarity.
Když se ještě jednou vrátíme k dotovaným projektům 
– několikrát jste v minulosti zmiňoval, že každá přijatá 
dotace s sebou nese potřebu částečného dofinancová-
ní z vlastních zdrojů. Toto je v současné době Kojetín 
schopný zvládnout?
Pohodlně, dokonce bez použití úvěrových peněz. Za po-
slední téměř tři roky jsme nepotřebovali servis bank. Všech-
no zvládáme z vlastních zdrojů. Investice do majetku města 
z hlediska jejich objemu jsou naprosto pod kontrolou. Proto 
nic nebrání, aby v dalším volebním období bylo možné po-
kračovat stejným směrem, bude-li ze strany vedení města 
existovat vůle. A schopnosti…

Děkujeme za rozhovor.
-rrkz-

Jednotlivé donátory zaměstnáváme s velkou 
převahou nejvíce ze všech měst v širokém 
okolí. 

Bohatí tohoto světa musí v těžkých dobách 
pomoci těm ostatním a platit vyšší daně, jinak 
se společnost zcela rozsype.

Bez peněz z daně z nemovitostí v průmyslo-
vých zónách budeme jen látat díry a hlavně 
žvanit. Na toto já opravdu nejsem.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 80. schůzi konané dne 12. července 2022

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila navýšení příspěvku na pro-
voz na rok 2022 na opravu mlhoviště, 
Mateřské škole Kojetín, Hanusíkova 
10, p.o., ve výši 240.000 Kč, 
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Digitální úřední deska“, mezi ob-
jednatelem Městem Kojetín a zhotovite-
lem TECHNIS Kojetín, s. r. o., za nabíd-

kovou cenu 497.776,66 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2022 v rámci akce „Cyklostez-
ka Kojetín – Tovačov, k. ú. Kojetín“ 
– ISPROFOND 5718510098, mezi pří-
jemcem Městem Kojetín a Státním fon-

dem dopravní infrastruktury Praha 9,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rozšíření parkova-
cích stání v ul. Družstevní v Kojetíně“, 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín, 
s. r. o., za nabídkovou cenu 934.889,25 
Kč bez DPH.

Rada Města Kojetína se na své 81. schůzi konané dne 3. srpna 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila s použitím fondu inves-
tic nad rámec schváleného rozpočtu 
Městskému kulturnímu středisku Ko-
jetín, p. o., na pořízení interního da-

tového centra (NAS) ve výši 60.000 
Kč, - vzala na vědomí navýšení cen 
stravného v rámci doplňkové činnosti 
a u přesnídávek a svačin MŠ v hlavní 

činnosti ve Školní jídelně Kojetín, pří-
spěvkové organizaci, k 1. 9. 2022,
- souhlasila se zapojením Mateřské 
školy Kojetín, příspěvková organiza-



4

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    9/2022

INFORMACE PRO OBČANY

ce, do Výzvy č. 02_22_002 Šablony 
pro MŠ a ZŠ I v Operačním programu 
Jan Amos Komenský,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce bytu 
č. 15. v objektu DPS J. Peštuky 

čp. 1322 v Kojetíně“ mezi objednate-
lem Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín, s. r. o., za nabídko-
vou cenu 444.504,22 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí žádost MONTAGE 
group, s. r. o. a vzdala se práva na od-

volání proti rozhodnutí Magistrátu měs-
ta Přerova č. j. MMPr/151248/2022/
ToP z 27. 7. 2022 ve věci povolení 
týkajícího se stavby VTL Plynovod 
MORAVIA – odběr pro provedení tla-
kové zkoušky potrubí.

Rada Města Kojetína se na své 82. schůzi konané dne 24. srpna 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vydala souhlas s umístěním stavby 
Kojetín – Prodejna potravin, Dudíko-
va ul. na pozemcích p. č. st. 439/5, 
603/11, 609/13 a 609/28, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, dle předlo-
žené projektové dokumentace,  
- schválila uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
jako „povinný“ a společností Accolade 
CZ43, s. r. o., jako „oprávněný“. Po-
zemky p. č. 1332/2, 5675/1, 1332/3, 
1333/10, 1290/17, v katastrálním úze-
mí Kojetín a obci Kojetín, jsou dotčeny 
výstavbou vodovodní přípojky pro are-
ál nového průmyslového parku, a to na 
dobu neurčitou,
- schválila uzavření smlouvy o zří-
zení služebnosti mezi Městem Ko-
jetínem, jako „povinný“ a společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 
a společností Accolade CZ43, s. r. o., 
jako „investor přeložky“. Pozemky 

p. č. 1332/2, 1332/3, 1333/8, 1333/10 
a 5675/1, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, jsou dotčeny přeložkou 
vodovodního řadu pro areál nového 
průmyslového parku, a to na dobu ne-
určitou,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
jako „povinný“ a společností Vodovo-
dy a kanalizace Přerov, a. s., a spo-
lečností Accolade CZ43, s. r. o., jako 
„Investor přeložky“. Pozemky p. č. 
1332/3, 1333/8 a 1333/10, v katastrál-
ním území Kojetín a obci Kojetín, jsou 
dotčeny přeložkou splaškové kanali-
zace pro areál nového průmyslového 
parku, a to na dobu neurčitou,
- zrušila k 31. 8. 2022 v souladu 
s ustanovením § 102, odst. 2, písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: komisi školství, komisi život-

ního prostředí a zemědělství, komisi 
pro poskytování dotací, povodňovou 
komisi,
- odvolala z funkce předsedy a členy:  
komise školství, komise životního pro-
středí a zemědělství, komise pro po-
skytování dotací, povodňové komise,
- uložila starostovi informovat o této 
skutečnosti předsedy a členy komisí 
a vyslovit jim poděkování za odvede-
nou činnost, 
- vzala na vědomí sazebník úhrad za 
sociální službu „Pečovatelská služba“ 
od 1. 10. 2022,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce bytu 
č. 16. v objektu DPS Dr. E. Beneše 
čp. 3 v Kojetíně“ mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín, s. r. o., za nabídkovou 
cenu 276.727,43 Kč bez DPH.

Upozornění na uplynutí splatnosti místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství za rok 2022
Upozorňujeme poplatníky, že u míst-
ního poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství uplynula splat-
nost za rok 2022 dne 30. 6. 2022. 

Sazba poplatku byla pro rok 2022 
stanovena ve výši 790 Kč za poplat-
níka. 

Upozorňujeme poplatníky, kteří dosud 
poplatek nezaplatili, že úhradu je mož-
né provést:
1. V hotovosti, případně bezhotovost-
ním převodem prostřednictvím plateb-
ní karty na pokladně Města Kojetína.

Provozní doba: 
Pondělí 8:30–11:30 a 12:30–16:30
Úterý 8:30–11:30 
Středa 8:30–11:30 a 12:30–16:30
Čtvrtek 8:30–11:30
Pátek zavřeno

2. Bezhotovostním převodem na 
účet Města Kojetína, 
číslo účtu: 19-1883093339/0800
u ČS a. s. – v případě takto zvoleného 
způsobu úhrady je nutné uvést varia-

bilní symbol, který byl přidělen každé-
mu poplatníkovi. 

3. Prostřednictvím poštovní poukáz-
ky, kterou si vyžádáte na finančním 
odboru.

Podrobné informace k místnímu po-
platku (ohlašovací povinnost, úlevy, 
osvobození od poplatkové povinnosti), 
případně platební údaje pro úhradu 
poplatku (variabilní symbol) zjistíte na:

telefonním čísle: 581 277 462
e-mailu:

m.calabova@radnice.kojetin.cz.
Upozorňujeme, že poplatek neuhraze-
ný do doby splatnosti, může být správ-
cem poplatku vyměřen platebním 
výměrem, včetně uplatnění sankcí 
stanovených zákonem – tj. navýšením 
poplatku až na trojnásobek.

Markéta Calabová
MěÚ Kojetín, finanční odbor
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Krybusových
Pokračování z minulého čísla

Další ze synů Jana, narozeného 
v dubnu roku 1789 a ženatého s An-
nou Mračkovou, Dominik, narozený 
v lednu roku 1825 se oženil v listopa-
du roku 1852 s Kateřinou, dcerou Fili-
pa Čermáka. Měli pět dětí. Jejich syn 
Antonín, narozený v květnu roku 1861 
se oženil v srpnu roku 1885 s 21letou 
Marianou, dcerou Jana Kubesa. Byd-
leli v dnešní Přerovské ulici, číslo 252. 
V letech 1886 až 1904 se jim narodilo 
sedm dětí, z nichž rodiny založili sy-
nové Ferdinand a Josef. Ferdinand, 
narozený v prosinci roku 1894 se po 
Velké válce v lednu roku 1921 oženil 
s Marií, dcerou Karla Lakomého, zed-
níka. Za války Ferdinand působil jako 
pěšák v Zeměbraneckém pěším pluku 
číslo 13, 3. Setnině a byl na ruské fron-
tě zajat. Mezi roky 1922 až 1930 se jim 
narodili čtyři synové, Vladimír, Jan, Jo-
sef a Václav.
Syn Josef, narozený v červnu roku 
1901, dělník, se oženil v září roku 
1921 s Marií, dcerou Josefa  Havílka, 
dělníka. Měli tři syny, Vlastimila, Jiřího, 
který záhy zemřel a Jiřího (druhého), 
narozeného v březnu roku 1935.

Jan, syn Jana (nar. 1690), narozený 
v květnu roku 1722, bydlící se svým 
bratrem Matyášem na gruntu v Kromě-
řížské ulici, číslo 160, se v lednu roku 
1741 oženil s 24letou Annou, dcerou 
Jiřího Kotka. Do manželství Jan do-
stává od své matky Anny „… 6 hony 
roly, tj. 4-ry v Předním poli vedle Vác-
lava Horáka a 2 hony v tom poli vedle 
Martina Němečka ležící i se zasetím, 
jednu hřebacú lysou, …“. Nevěsta 
Anna, vychovávaná otčímem, dává 
do manželství „ … 5 hony roly, totiž 
2 hony za tihelnou vedle Jana Kotka, 
2 hony za Olomouckou ulicí v Psolu-
kách vedle vdovy Štáblické, 1 hony 
v Trávníku od ztracené cesty ležící 
a vedle Jiřího Němečka ležící, jednu 
čtvrtinu louky v Račových podle Jana 
Kotka situirovanou, roli opatřenú, která 
zasetá z osetí, která pak zasetá není 
a činí na jaro zasetí svým semenem se 
přivolil, dvě krávy a všechno své jmě-
ní, které nyní má neb budoucně ještě 
by zdědit mohla …“.
V květnu roku 1746 koupil Jan od Ma-
těje Koutného chalupu v Kroměřížské 
ulici, číslo 165. Část zápisu má znění: 
„ …Letha Panie 1746 dne 3. May za 

vejš opáčeného počestného ouřadu, 
skoupil Jan Krybus od Matěje Kout-
ného v Kroměřížskej ulici mezi Vác-
lavem Chytilem a Janem Skřivánkem 
oboustranně situirovanou s loukou 
v Suchých loukách a jiným chalupným 
příslušenstvím, s tou vejminkou jak vy-
stavena jest za sumu 480 zlatých, kte-
rážto se jemu k jeho pravému užívání 
a dědictví za vlastní připisuje.“ 
Povšimněme si částky 480 zlatých. 
Bylo to tehdy moc nebo málo? Srov-
nání je možno přibližně provést s ce-
nami domácích zvířat. Kolem roku 
1750 stála čtyřletá kráva 12 zlatých, 
tříletá 10 zlatých, dvouletá 8 zlatých, 
jalovice 6 zlatých a tele 4 zlaté. Sta-
rý býk byl oceněn 16 zlatými, tříletý 
14 zlatými, dvouletý 10 zlatými, jed-
noletý 6 zlatými. Ovce stála 1 zlatý 
a 30 krejcarů, kuře 7 krejcarů. Kopa 
vajec, tj. 60 ks, stála kolem 10 krejca-
rů. Cena dospělého koně byla 15 až 
20 zlatých. Jak je z uvedených cen 
zřejmé, cena chalupy byla dosti vyso-
ká.
Vzhled chalupy se patrně příliš od 
ostatních chalup či gruntů neodlišoval. 
To znamená, že chalupa byla z „vepřá-
ků“, základy byly z plochých kamenů, 
pokrytá doškovou střechou, s nízký-
mi stropy, malými okénky a vstupní-
mi dveřmi. Chlévy taktéž z „vepřáků“ 
nebo dřeva, zakryté doškem. Na dvo-
ře hnojiště, opodál studna. K hospo-
dářství patřila zahrada, na jejímž konci 
stála dřevěná stodola. Nedlážděný 
dvůr a ulice před chalupou ztrpčovaly 
při delších deštích obyvatelům život. 
Spousta bláta či naopak prachu, ne-
čistota a různé odpadky, nepůsobily 
příliš vábným dojmem. Naopak se 
v tomto prostředí dařilo různým škůd-
cům a nositelům nemocí.
Tady se Janovi narodilo dalších osm 
dětí. Tři starší děti se narodily ještě na 
gruntu v Kroměřížské ulici, číslo 160. 
Měl jich tedy celkem jedenáct, pět 
synů a šest dcer. Ze synů se pouze 
dva dožili vyššího věku, z dcer pouze 
tři. Otec Jan zemřel ve 37 let v únoru 
roku 1759. Vdova Anna se v září roku 
1764 provdala podruhé a za manžela 
si bere vysloužilého vojáka „exautho-
ratus Miles“ Tomáše Kousala, syna 
Tomáše Kousala z Kojetína.
Janův syn Jan, narozený v červnu roku 
1741 se v únoru roku 1766 oženil s 
19letou Barborou Koutskou a převza-
li hospodářství na chalupě číslo 165. 
Dcera Mariana, narozená v prosinci 

roku 1746, se v srpnu roku 1767 pro-
vdala za Martina Bíbra z Kroměřížské 
ulice, zemřela v prosinci roku 1798. 
Další dcera Anna, narozená v dubnu 
roku 1750 se v únoru roku 1772 pro-
vdala za Bruna Kovaříka z Růžové uli-
ce. Další dcera Barbora, která se naro-
dila v prosinci roku 1751, se ve svých 
23 letech provdala za Jiřího Rumpla, 
ale ve čtyřiceti letech, v prosinci roku 
1791, zemřela. Jan zemřel ve svých 
77 letech, v červnu roku 1818.
Druhý ze synů, který se dožil dospě-
lého věku, František, narozený v čer-
venci roku 1753, se v listopadu roku 
1775 oženil s 19letou Teklou, dcerou 
Martina Ořechovského z Vyškovské 
ulice, číslo 394 a od května roku 1778 
se stal majitelem této chalupy. Z jejich 
osmi dětí se žádný ze synů nedožívá 
vyššího věku, a proto tato větev „po 
meči“ vymírá. František zemřel v 75 
letech, v červenci roku 1828.
Dědičkou chalupy ve Vyškovské ulici 
se stává Františkova nejmladší dcera 
Magdalena, narozená v červenci roku 
1794, která se v lednu roku 1817 vda-
la za 26letého Františka Čecha z Vyš-
kovské ulice, číslo 397. Ze sedmi dětí, 
se jejich poslední syn Jan Čech – po-
hrobek, narozený po smrti svého otce 
Františka v roce 1829, oženil v červnu 
roku 1849 s 20letou Anežkou Kube-
sovou z Olomoucké ulice, číslo 357. 
V únoru roku 1850 Jan Čech ve věku 
21 let zemřel a v červenci roku 1850 
se narodila dcera Josefa – pohrobek. 
Její matka, vdova Anežka, se tedy ve 
svých 23 letech vdala podruhé a jejím 
manželem se stal v únoru roku 1852, 
24letý Leopold Bíbr z Kroměřížské 
ulice, číslo 104, se kterým měla dva 
syny, Františka, narozeného v roce 
1853, který zemřel v roce 1916 a Jo-
sefa, narozeného v roce 1859, a který 
zemřel v roce 1926. Anežka zemřela 
v roce 1883 a Leopold Bíbr v roce 
1915.
Josefa Čechová – pohrobek se ve 
svých 19 letech v roce 1869 provdala 
za Jakuba Šťastníka z Mlýnské ulice, 
číslo 288, o 12 let staršího, naroze-
ného v roce 1838. Měli dvě děti, Marii 
a Jakuba. Otec Jakub však v roce 
1872 zemřel a 24letá vdova Josefa se 
v srpnu roku 1874 podruhé provdala 
za 29letého Vincence Krybuse z Kro-
měřížské ulice, číslo 165.
Jan, syn Jana, narozený v červnu roku 
1741, bydlící na chalupě v Kroměříž-
ské ulici, číslo 165 měl s Barborou 
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Koutskou devět dětí, pět synů a čtyři 
dcery. Syn František, narozený v led-
nu roku 1767 se v květnu roku 1792 
oženil s 21letou Marianou Kočičkovou 
a hospodařil v Kroměřížské ulici, čís-
lo 187. Měli osm dětí, z nichž synové, 
Tomáš, narozený v prosinci roku 1803, 
se v říjnu roku 1827 oženil s 23letou 
Františkou Cygnovou, avšak v prosinci 
roku 1840, ve 37 letech, zemřel. Fran-
tiška byla 48 let vdovou a zemřela až 
v roce 1888. Druhý syn František, na-
rozený v listopadu roku 1805, se v lis-
topadu roku 1830 oženil s Františkou 
Stavovou a rok na to, v říjnu roku 1831, 
ve 26 letech, zemřel. Dcera Františka, 
narozená v srpnu roku 1793 se pro-
vdala v únoru roku 1816 za Františka 
Mračka a druhá dcera Terezie, naro-
zená v říjnu roku 1795, se v listopadu 
roku 1818 provdala za Františka Ježe. 
Druhý Janův syn Josef, který se do-
žil dospělosti, nástupce na chalupě 
v Kroměřížské ulici, číslo 165, naroze-
ný v březnu roku 1770, se v únoru roku 
1790 oženil s 20letou Kateřinou, dce-
rou již zemřelého Josefa Zgody.  Man-
želům se narodilo deset dětí, z nichž 
dvě dcery zemřely v útlém věku. 
Jejich nejstarší syn Tomáš, narozený 
v prosinci roku 1790, obuvnický mistr, 
se v srpnu roku 1811 oženil s 22letou 
Marianou, dcerou Tomáše Biskupa. 
Bydleli v Kroměřížské ulici, číslo 118. 
Mezi roky 1812 až 1827 se jim naro-
dilo osm dětí. Jejich nejstarší syn Jan, 
narozený v červnu roku 1812 se oženil 
s dcerou obuvníka v Kroměříži číslo 
194 Františka Okřesky, Františkou, 
měli spolu čtyři děti a bydleli v Kromě-
říži.
 
Nejmladší syn Tomáše, Viktorín, naro-
zený v září roku 1827, obuvnický mistr, 
se v říjnu roku 1859 oženil s Marianou, 
dcerou Valentina Vozky. Narodilo se 
jim šest dětí, z nichž Josef, narozený 
v srpnu roku 1866 měl po svatbě 
v lednu 1890 s Marií, dcerou Františka 
Chytila, krejčího (klempíře) z Kojetína, 
třináct dětí. 
Z těchto třinácti dětí, nejstarší Fran-
tišek, obuvník, narozený v září roku 
1890 měl s Marií, dcerou Karla Bartoň-
ka, strojníka, čtyři děti, z nichž vynikl 
druhorozený syn Zdeněk, narozený 
v srpnu roku 1923. Zdeněk Krybus vy-
studoval monumentální sochařství na 
Akademii výtvarných umění v Praze 
u profesora. Pokorného. Tvořil díla so-
cialistického realismu i volnou tvorbu. 
Pedagogicky působil na katedře vý-
tvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Karlovy univerzity v Praze. Od roku 
1976 se věnoval pouze sochařství. 
Nejznámějšími díly jsou plastika Jan 
Evangelista Purkyně (1962) ve vstup-
ní hale ministerstva zdravotnictví, po-
mník Revolučním bojovníkům v Třeš-
ti. Bronzová 3,5 metrů vysoká socha 
maršála Koněva se nacházela v Praze 
- Dejvicích. Dnes je tato socha z po-
litických důvodů umístěna v depozitu. 
Vedle obecných plastik vytvářel i plas-
tiky významných osobností kulturní-
ho života. Pro Kojetín vytvořil pomník 
Osvobození (1970), Svépomoc (1971) 
a Hladový pochod nezaměstnaných 
1931 (1972). Zemřel v lednu roku 
2007 v Klášterní Skalici u Kouřimi.

Františkův bratr Leopold, narozený v lis-
topadu roku 1891 se oženil v srpnu roku 
1914 ve Vídni XVI. s Františkou Březi-
novou. Po narukování do války přešel 
na ruské frontě k čs. legionářům, kde byl 
zařazen v hodnosti vojína k 7. Střelec-
kému pluku. Zemřel ve Vídni v září roku 
1944 a je pohřben ve Wiener Zentralf-
riedhof sk. 74, řada 19, č. 88.
Další Josefův syn, Bedřich, naroze-
ný v únoru roku 1895, obuvník, byl 
ve svých 20 letech povolán do války, 
kde v srpnu roku 1915 na ruské frontě 
u vesnice Skoromochy, padl.
Další syn Josefa (nar. v roce 1770), 
Matyáš, narozený v únoru roku 1795 
se v únoru roku 1812 oženil s Annou 

Štáblovou a měli spolu syna Jiřího, 
který se pravděpodobně narodil tři 
roky před sňatkem, ale v lednu roku 
1815 zřejmě v šesti letech zemřel. Ma-
tyáš i Anna zemřeli v září roku 1836 na 
morovou nákazu.
Třetí Josefův syn František, narozený 
v listopadu roku 1796 se vzal v únoru 
roku 1819 za manželku sestru man-
želky svého bratra Tomáše, 24letou 
Františku Biskupovou. Odstěhovali 
se do Kroměříže, kde se jim v domě 
číslo 151, narodilo pět dětí. Po smr-
ti manželky Františky, se František 
v červenci roku 1859 oženil podruhé, 
a to s 30letou Johanou Kummerovou 
z Kroměříže.

Dcera Františka, narozená v březnu 
roku 1799 se provdala v listopadu roku 
1820 za Antonína, syna Matyáše Je-
řábka.
Pavel, další Josefův syn, rolník, se 
narodil v červnu roku 1801 v rodo-
vé chalupě v Kroměřížské ulici, číslo 
165. V červenci roku 1824 se oženil 
s 22letou Františkou, dcerou Františka 
Rumpla z Kroměřížské ulice, číslo 119. 
V letech 1825 až 1845 se jim narodilo 
jedenáct dětí, z nichž sedm synů, a to 
Josef, František, Antonín, Filip, Viktorín, 
Petr a Vincenc, založili další větve rodu. 
Pavel zemřel v prosinci roku 1889.
Obrázek ukazuje jeho podpis kolem 
roku 1860.
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Nejstarší Pavlův syn, Josef, rolník, 
narozený v únoru roku 1827, se 
v červnu roku 1852 oženil s 28letou 
Apolonií, dcerou Pavla Mračka, ková-
ře. Narodilo se jim deset dětí, z toho 
dvakrát dvojčata. Josef měl přezdívku 
„Šupák“, protože údajně „…zdědil po 
bratru své manželky, faráři, kabát, ve 
kterém stále chodil a šetřil si ho, přes-
tože byl již značně ošoupaný. Lidé si 
mysleli, že je knězem.“  Ze synů za-
ložil rodinu pouze jediný, a to Ignác, 
narozený v lednu roku 1869, který se 
sňatkem s Františkou Navrátilovou při-
ženil na grunt do Těšánek u Zdounek, 
číslo 9. Mezi roky 1905 až 1922 se jim 
narodilo pět synů, z nichž čtyři založili 
další rodové větve v okolí Kroměříže. 
Pátý syn, Vojtěch, narozený v únoru 
roku 1919 se stal v červnu roku 1944 
římskokatolickým knězem a působil 
ve Zlíně, Vracově, Uherském Hradišti, 
Moravském Písku, Velehradě, Vlkoši 
u Kyjova a Bzenci, kde v březnu roku 
1981, ve věku 62 let, zemřel.
Ignác zemřel v lednu roku 1947.
Další ze synů Pavla, František, naroze-
ný v srpnu roku 1832, rolník, se oženil 
v červenci roku 1867 s 25letou Klárou, 
dcerou Fabiána Kyase. Měli dvě dcery 
a dva syny Leopolda a Karla. Leopold, 
narozený v listopadu roku 1872, se 
stal od července roku 1896 římskoka-
tolickým knězem. Působil v Bílsku u Li-
tovle a 23 let v Soběchlebích u Lipníka 
nad Bečvou. I jako kněz se angažoval 
politicky a svým farníkům doporučo-
val, aby raději dali dětem vzdělání než 
svazek spořitelních knížek. Říkal „Pe-
níze nejsou nic – jsou-li všecko.“ Ze-
mřel v dubnu roku 1956 v Prostějově 
v Domově řádových Milosrdných ses-
ter a je pochován v Kojetíně.
Karel, narozený v říjnu roku 1879 se 
v červnu roku 1906 oženil s 24letou 
Marií, dcerou Jana Vojtka a hospoda-
řili na rodové chalupě číslo 165 v Kro-
měřížské ulici. V červenci roku 1907 
se jim narodil syn František, který na 
chalupě hospodařil s Anežkou Huňáč-
kovou do listopadu roku 1952, kdy 
na zápal plic zemřel. Dcera Marie se 
provdala za Antonína Minaříka, avšak 
v květnu roku 1936 ve svých 26 letech 
zemřela. Druhá dcera Františka, naro-
zená v únoru roku 1914, se v červenci 
roku 1939 provdala za Josefa Babián-
ka. 
Další syn Pavla, Antonín, krejčí, na-
rozený v dubnu 1834, se ve svých 
32 letech oženil s Apolenou Heroto-
vou, s níž měl syna Aloise, který se ve 
věku 25 let oženil s Josefou Kotkovou, 

a dceru Marii, která zemřela v roce 
1876 ve věku 8 let. Alois měl s Josefou 
dvanáct dětí, z nichž šest se nedožilo 
dospělosti.
Antonín zemřel na tuberkulózu, ve 
svých 34 letech, v září roku 1868.
Další Pavlův syn Filip, narozený v dub-
nu roku 1838, se poprvé oženil s Mari-
anou, 19letou dcerou Františka Vojtka, 
v srpnu roku 1862. Mezi roky 1863 až 
1878 se jim narodilo osm dětí. Sedm 
dětí zemřelo v útlém věku na chole-
ru, kašel, tuberkulózu, osypky, zánět 
mozku a záškrt. Pouze prvorozená 
Mariana, narozená v září roku 1863, 
jejich poslední dítě, zemřela utopením 
v řece Moravě koncem dubna roku 
1887. Okolnosti její smrti byly dosta-
tečně popsány v tehdejším denním tis-
ku (např. Našinec, ze dne 12.10.1887) 
a následných pojednáních. Její úmrtí 
nemělo souvislost s židovskými rituály, 
přesto někteří občané města Kojetína 
a okolních obcí vyvolali protižidovské 
demonstrace s útokem na židovský 
majetek. Celá záležitost byla řešena 
policií a olomouckým soudem bylo 
souzeno 96 občanů z Kojetína a okol-
ních obcí, kteří se podíleli na protiži-
dovských nepokojích.
V červnu roku 1888 se Filip oženil 
podruhé a jeho manželkou se stala 
Františka Gylová, dcera Josefa Gyly, 
krejčířského mistra v Kojetíně, která 
však v prosinci roku 1899 ve svých 
50 letech zemřela. Filip se tedy oženil 
potřetí, a to s Rosálií Musilovou, která 
přežila Filipa o půl roku, kdy v lednu 
roku 1918 zemřela. Celá rodina tímto 
vymřela.
Viktorín, další syn Pavla Krybuse, se 
narodil v květnu roku 1841. Vystudoval 
učitelský institut a po svatbě v listo-
padu roku 1867 s Viktorií Jakšíkovou 
z Kněžpole u Uherského Hradiště 
se do Kněžpole přestěhoval a až do 
konce života byl zde 43 let nadučite-
lem na Obecné škole. Za celoživotní 
činnost byl jmenován čestným obča-
nem Kněžpole. S Viktorií měli pět dětí, 
z nichž Vojtěch, narozený v roce 1877 
se stal po otci učitelem a jeho syn Mi-
loš, narozený v červenci roku 1912, se 
stal českobratrským knězem. V červ-
nu roku 1938 se oženil s Heřmou No-
votnou. V září roku 1936 byl ordinován 
a působil v letech 1936–1938 jako 
vikář církve v Brně, dále jako farář 
v letech 1938–1939 v Hustopečích, 
v letech 1939–1943 v Daňkovicích 
a letech 1943–1945 jako seniorátní vi-
kář pro Hranice na Moravě. V letech 
1935–36 vystudoval  dva semestry bo-

hoslovectví ve skotském Aberdeenu 
a jeden semestr v Basileji ve Švýcar-
sku. Hovořil plynně řecky a hebrejsky. 
Zemřel v Olomouci v listopadu 1945 
ve 33 letech na chřipku.
Miloš měl dvě děti, dceru Astrid, na-
rozenou v dubnu roku 1939, lékařku, 
provdanou za Jaroslava Skopala s Ko-
šic a syna Kamila, narozeného v květ-
nu roku 1945, který se oženil v roce 
1967 s Danuší Teličkovou. Oba bydleli 
v Přerově. 

Viktorín zemřel v lednu roku 1908 
a je pochován na hřbitově v Bílovicích 
u Uherského Hradiště. 
Další Pavlův syn Petr, narozený 
červnu roku 1843, rolník, hospodařil 
v Olomoucké ulici číslo 354. Oženil se 
v únoru roku 1870 s 31letou Marianou 
Minaříkovou, vdovou po Josefu Kotko-
vi, dcerou Jakuba Minaříka a měl s ní 
čtyři děti, z nichž dospělého věku se 
dožil pouze syn František, narozený 
v lednu 1874, obuvník, který se odstě-
hoval do Kroměříže a dcera Mariana, 
narozená v září roku 1876, která se 
provdala taktéž do Kroměříže. Jejich 
otec Petr se v červnu roku 1881 utopil 
v kojetínském mlýnském náhonu. 
Vincenc, nejmladší Pavlovo dítě a syn, 
se narodil v květnu roku 1845 v Kromě-
řížské ulici, číslo 165. Ve svých 21 le-
tech byl povolán na vojenskou službu. 
Zápis v Seznamu odvedenců (Grund-
buchblätter Diverze) uložený ve Vídni 
obsahuje následující údaje: „Vincenc 
Krybus, nar. 1845 v Kojetíně, Morava, 
Vyznání -  katolické, Stav – svobodný, 
Vlasy – hnědé, Oči – modré, Obočí 
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– hnědé, Nos – souměrný, Ústa 
– souměrná, Očkován – ano, Váha 
– 61,75. Pluk – 54. pěchota, 6. dubna 
1866, služebné vyplaceno. Přeřazen 
18. dubna 1868 do Olomouce ke služ-
bě u koní. Převeden 1. ledna 1870 
k 3. pěchotnímu pluku a 31. prosince 
1876 přeřazen k 12. zemské obraně.“ 
V srpnu roku 1874 se rolník Vincenc 
oženil s Josefou, vdovou po Jakubu 
Šťastníkovi, dcerou Jana Čecha, byd-
lící ve Vyškovské ulici, číslo 394. Jo-
sefa měla z předchozího manželství 
dvě děti, Marii a Jakuba Šťastníkovi. 
Po sňatku se narodili synové Vincenc 
a Metoděj a dcera Marie. Ve Výkazu 
koní z roku 1885 je uvedeno, že na 
hospodářství Vincence Krybuse se 
nachází: „valachy – 2, z toho nezpůso-
bilé – 1, zpřežení (tažné) – 1, povozů 
s koňskou přípřeží – 1, spřežných – 1, 
žebřinový – 1.“ 
Vincenc zemřel v únoru roku 1933, ve 
věku 88 let, v domě v ulici Závodí, čís-
lo 269 u své dcery Františky, provdané 
Drbalové. Jeho manželka Josefa ze-
mřela v lednu roku 1911 ve věku 61 let.
Vincenc, rolník, prvorozený syn Vin-
cence se narodil v říjnu roku 1875. Ve 
svých 26 letech si v červnu roku 1902 
vzal za manželku 19letou Marii, dceru 
Antonína Drbala z ulice Závodí, čís-
lo 269. V listopadu roku 1903 se jim 
narodila dcera Marie, provdaná v říjnu 
roku 1925 za Františka Doležílka, hos-
tinského z Nedvězí u Olomouce, číslo 
60. 
Dalším dítětem byl syn Vincenc, na-
rozený v červnu roku 1905, rolník, 
který se v červenci roku 1929 oženil 
s Marií, nemanželskou dcerou Marie 

Teličkové, rolnice z Kroměřížské ulice, 
číslo 171. Narodili se jim dva synové, 
v lednu roku 1930 Vincenc (Čeněk), 
který se v dospělém věku vedle své 
práce v místním zemědělském druž-
stvu, dlouhodobě věnoval chovu koní 
a byl jedním ze zakladatelů-obnovitelů 
chovu Moravského teplokrevníka na 
Moravě. V září roku 1953 se oženil 
s Františkou Kellerovou z Palackého 
ulice, číslo 378.
V březnu roku 1932 se narodil syn 
Jiří, ženatý s Františkou Motalovou 
z Hradiska. V dubnu roku 1940 ze-
mřela jejich matka, 32letá Marie na 
tuberkulózu, a proto se 36letý Vincenc 
oženil podruhé. Jeho manželkou se 
stala 32letá Vlastimila, dcera Františ-
ka Zavadila z Křenovic, číslo 18. Měli 
dceru Vlastimilu, která však tragicky 
zahynula po koly autobusu, ve věku 
4 let, v říjnu roku 1951. Vincenc zemřel 
v 64 letech v květnu roku 1970.
Druhá dcera Františka, narozená 
v listopadu roku 1906 se provdala 
v září roku 1927 za Františka Piskov-
ského z Olomoucké ulice, číslo 352 
a měli dcery Olgu, narozenou v dubnu 
1929 a Jaroslavu. 
Poslední dcera Ludmila, narozená 
v dubnu roku 1911, se v srpnu roku 
1938 provdala za 34letého Milosla-
va Kadlece z Krumsína u Prostějova, 
úředníka Zemského zemědělského 
odboru v Brně, kde v Antonínské ulici, 
číslo 20, bydleli.
Za Velké války musel Vincenc, naro-
zený v roce 1875, ve věku 39 let, na-
rukovat. Z Lipníku nad Bečvou, kde 
hlídal železniční dráhu, byl převelen 
do Ostravy a pak do Ruska, do ves-
nic Molčad a Skobjelovo, do míst, kam 
až se nejdále na ruské frontě dostala 
rakouská armáda. Obě vesnice se na-
chází zhruba 140 km jihozápadně od 
dnešního hlavního běloruského města 
Minsk. Z těchto míst byl Vincenc poz-
ději převelen do Uher k domobraně 
a pak do Olomouce. Domů se vrátil, 
až válka skončila, tedy koncem roku 
1918. Vincenc zemřel v 71 letech 
v srpnu roku 1946.
Druhý syn Vincence, Metoděj, naro-
zený v červenci roku 1878, nebyl že-
natý. Za Velké války působil jako dě-
lostřelec na italské frontě, kde v srpnu 
roku 1918, ve svých 39 letech, zemřel 
v Záložní nemocnici u města Cormons, 
na malárii. Je pochován na vojenském 
hřbitově ve společném hrobě v obci 
Brazzano u Cormons. Jeho jméno je 
uvedeno na pietní desce na hřbitovní 
kapli v Kojetíně.

Františka, jediná dcera Vincence, se 
narodila v dubnu roku 1886 a v červnu 
roku 1908 se provdala za Karla, syna 
Antonína Drbala z ulice Závodí, číslo 
269, tudíž dva sourozenci z jedné ro-
diny Krybusových se vzali dva souro-
zence z rodiny Drbalových. Františka 
zemřela v září roku 1973. 
Rod Krybusových se významně podí-
lel, s ohledem na jeho velikost a rozma-
nitost činností jeho jednotlivých členů, 
se významně podílel na rozvoji města 
Kojetína. Značná část starých rodů, je 
s tímto rodem příbuzensky spojena. 
Autor článku během let sestavil rozrod 
příslušníků tohoto rodu od lI. pol. 17. 
století až do poloviny 20. století, který 
obsahuje přes 440 nositelů příjmení 
Krybus, Krybusová v Kojetíně, případ-
ně v dalších obcích. Údaje o jednotli-
vých členech obsahují narození, úmrtí, 
svatbu, děti, bydliště, povolání a další 
záznamy o jejich životě.

Podle Adresáře města Kojetína, bydle-
ly zde v roce 1934 následující rodiny 
Krybusových.
„Krybusová Marie, služ., Marie, dělni-
ce, Masarykovo 35“
„Krybus Ant., Chropyňská 245“
„Krybus Frant., soukrom., Frant. ml., 
Chropyňská 251“
„Krybus Josef, dělník, Marie, manž. 
Chropyňská 256“
„Krybusová Karla, při dom., Zahradní 
232“
„Krybus Vojt., rolník, Bedřiška, manž., 
Frant., obuv., Eman., krejčí, Podvalí 
217“
„Krybus Frant., rol. Jos., manž., Palac-
kého 383“
„Krybus Jindř., rolník, Jana, m., Miro-
slava při d., Olom. 365“
„Krybus Ferd., dělník, Marie, man-
ž.,Stružní 436
„Krybusová Vinc., soukr., Závodí 661“
„Krybus Ant., rolník, Marie, manž., 
Chropyňská 235“ 
„Krybus Čeněk, rolník, Marie, manž., 
Ludmila, stud., Čeněk, soukr. Vyškov-
ská 394“
„Krybusová Terezie, soukr., Vyškovská 
414“
„Krybus Ant. Rol., Tvorovská 466“
„Krybus Karel, rol., Marie, při dom., 
Frant., rolník, Kroměřížská 165“
„Krybus Ant., obuvník, Anna, manž., 
Blanská 597“
„Krybusová Marie, dělnice, Růžová 43“
„Krybus Oldř., rol., Heřma, při dom. 
Jan, výměnkář, Anna, při dom., Vladi-
mír, pekař, Kroměřížská 107“.

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

Rok 1950
Politické události: Od 1. 1. další uvol-
nění masa a mastných výrobků, sníže-
ní cen volného textilu a uvolnění obuvi 
kromě kožených podešví. Šatenky 
byly vydány pro všechny občany. Dále 
zavedeno nové rodinné právo, sňatky 
jsou právoplatné pouze civilní na mat-
ričním úřadě zřízeným při MNV. Naše 
obec patří do Křenovic. První sňatky 
podle nového zákona měly sestry So-
beckých dne 18. února. Od 1. 5. další 
uvolnění šatových bodů a částečný 
prodej volného mléka, sýrů aj. Dne 
21. 5. provedeny podpisy Stockholm-
ské mírové manifestace v naší obci, 
kterou podepsali všichni občané. 5. 7. 
opět uvolnění šatových bodů a slev-
nění zboží a konečně od 21. 8. všech 
ostatních bodů. Dne 2. 6. provedena 
reorganizace MNV a zvýšen počet 
členů z 12 na 15 a dne 12. 7. zvolen 
předsedou Frant. Navrátil ml. 19. 6. vy-
pukla válka v Koreji. 4. 10. velké důlní 
neštěstí na dole Michálka v Karviné, 
kde zahynulo 36 horníků. Od 5. 11. 
do 9. 11. světový sjezd obránců míru 
ve Varšavě za účasti asi osmdesáti 
národů. 2. 12. odsouzení devíti členů 
vysokého kléru pro špionáž a velezra-
du, pro týž zločin bylo odsouzeno asi 
v květnu dvanáct velezrádců.
Domácí události: Od 1. 1. je na ob-
chodě Jindřicha Hájka zaveden kon-
zum „Budoucnost“. Poněvadž obchod 
zde byl malý a nevyhovoval, byl zří-
zen na bývalém hostinci čís. 24 nový. 
10. 9. se počalo s úpravou obchodu 
a výkladu a dne 20. 11. se již prodá-
valo v nové velké místnosti. 20. 1. se 
podepisovaly výrobní a dodávkové 
smlouvy na rok 1950. Patronát nad 
naší obcí převzal cukrovar v Kojetíně. 
Dne 7. 6. ohlášen zákaz styku s obcí 
Hruška, kde se rozmohl břišní tyfus, 
asi 51 případů. Aby se zamezilo rozši-
řování této nemoci byl nařízen na ce-
lém kojetínském okrese zákaz všech 
zábav a shromáždění i v kostelích 
a hostincích. Dne 30. 9. byla převe-
dena telefonní hovorna z čís. 24 do 
hostince čís. 9. Následkem příznivé-
ho počasí a časného zasetí byly i žně 
neobyčejně brzo. 7. 7. se začalo kosit 
a dne 19. 7. se už mlátilo a při pěkném 
počasí 9. 8. skončen výmlat. Úroda 
byla dobrá, takže dodávka obilí byla 
splněna průměrně na 116 %. Ceny 
pšenice 400 Kčs, ječmen 410 Kčs, 
ryž 360 Kčs. Ve žních musel každý 

hlásit na MNV předem co bude dělat 
a rovněž co za den udělal. Řepa se ne-
směla kopat až 7. 10., kdy při špatném 
počasí, neboť pořád pršelo a často 
i sněžilo, se polní práce velmi zpozdily. 
Úroda řepy neobyčejně veliká, takže 
bylo u nás až 100 q po měřici, proto 
cukrovary pracovaly až do Vánoc. 
Cena 50 Kčs za 1 q.
Počasí: Zima byla celkem mírná až 
11. 1. sníh a zima, 14. 1. už obleva, 
18. 1. opět sníh a zima, 6. 2. obleva 
a mírně až do 1. 3., pak několik dní 
zima a opět teplo a sucho. 9. 3. tro-
chu sněhu, pak teplo, takže 14. 3. za-
čaly jarní polní práce. Dne 23. 4. byla 
první bouře, přes léto bylo jen několik 
menších bouří a celkem bylo velmi 
příznivé počasí, až 11. 10. byla bouře 
s velkým lijákem a pak začalo špatné 
počasí. Pořád prší, od 21. 10. do 24. 
10. mrzne, 27. 10. sníh a zima a ještě 
je mnoho řepy kopat, ba i zemáky. 29. 
10. opět prší a sněží až do 5. 11., pak 
proměnlivo do 18. 12., takže se moh-
ly brigádami a sousedskou výpomocí 
všechny polní práce zdolat až na malé 
výjimky. 10. 12. sněhová vánice, 20. 
12. sněží, 23. 12. obleva a mírně až 
do konce roku.
Sňatky: 18. 2. Jos. Stojan z Prostě-
jova a Srbecká Vlasta, 18. 2. Daněk 
ze Zlobic a Srbecká Libuše, 5. 8. Jin-
dř. Rýdl z Ostravy a Barošová Marie, 
2. 9. Štefek z Otaslavic a Večerková 
Marie, 11. 11. Večerka z Bezměrova 
a Beranová Věra, Miroslav Foltýn, po-
ručík českosl. armády a Fr. Hrabcová 
z Kroměříže. Narození: Dětí se naro-
dilo osm a sice manželům Zdráhalo-
vým 1. 2. dcera, Přivřelovým 7. 3. syn, 
Barošovým 13. 4. syn, Herjanová 21. 
5. dcera, Ošťádalovým 22. 5. syn, Za-
hradníčkovým 15. 6. syn, Zbořilovým 
21. 6. dcera, Daňkovým 15. 8. dcera. 
Úmrtí: Dne 28. 2. zemřel Jos. Klech 
ve věku 59 let, za rok po smrti svého 
syna, od kteréžto doby žádný v obci 
nezemřel. 22. 4. zemřel Ant. Šimčík, 
hajný křenovského lesa ve věku 65 let.

Rok 1951
Politické události: 15. 1. odsouzení 
tří členů vysokého kléru v Bratislavě 
na Slovensku pro špionáž a velezra-
du. 20.–21. 1. sjezd československých 
obránců míru v Praze. Od 26. 2. za-
vedeny opět lístky na chléb a moučné 
výrobky. Od 16. 5. uvolnění 30 bodů 
šatenek. 2. 6. odsouzení sedmi vele-
zrádců v Praze, tři k trestu smrti. Od 

26. 5. do 4. 6. pátý mezinárodní ve-
letrh v Praze. 6. 6. hlasování lidu pro 
mír a proti znovuvyzbrojení západní-
ho Německa, v naší obci podepsali 
hlasovací lístky všichni občané. Od 
1. 7. zvýšení cen všeho volného zbo-
ží. Ceny vázaného zboží zůstaly ne-
změněny. 10. 7. schůzka amerických 
a korejských generálů o uzavření pří-
měří, bojuje se však dále. 11. 7. od-
souzeno sedm padělatelů potravino-
vých lístků v Praze, tři k trestu smrti. 
12. 7. odsouzení čtrnáctičlenné tlupy 
teroristů, kteří zavraždili v obci Ba-
bicích na Krumlovsku tři členy MNV 
– sedm k trestu smrti, mezi nimi také 
dva říms. katoličtí knězi. Od 10. 8. do 
19. 8. světový mírový festival mláde-
že v Berlíně za účasti 104 států. Na 
pozvání prezidenta Československé 
republiky Kl. Gottwalda navštívil naši 
republiku prezident Německé republi-
ky Vil. Pick.
Domácí události: 10. 1. se vydávaly 
šatenky pro všechny občany. 21. 1. 
začalo se pracovat na vodních nádr-
žích pro hasičský sbor. 11. 2. byly tyto 
práce skončeny nákladem asi 58 000 
Kčs. 20. 2. se vyměřovaly a přidělova-
ly na obec. trávníku pozemky na zvět-
šení zahrádek, a to Aug. Zdráhal čís. 
81, Jos. Zdráhal čís. 80, Aug. Klech 
čís. 82, Frant. Dostál čís. 84, Frant. 
Zdráhal čís. 85, Ant. Zapletal čís. 87 
za 4 Kč 1 m2, dále Frant. Večerka čís. 
89, Ant. Křižan čís. 56, Jos. Sázel čís. 
38 a Boh. Kusák čís. 32 za cenu 1 Kč 
za 1 m2. 25. 2. valná hromada So-
kola, místo odstouplého St. Dřímala 
zvolen starostou J. Štěpán, říd. učitel. 
4. 3. schůze žen na obranu míru. 9. 3. 
odvod branců, ze šesti odvedeničtyři, 
večer kino, pak taneční zábava. 29. 3. 
započalo setí, které při pěkném počasí 
úspěšně pokračovalo, avšak od 28. 4. 
nastalo deštivé počasi, které potrva-
lo do 13. 5. Od 16. 5. teprv se mohlo 
dokončovat setí řepy a sázení zemá-
ků. 17. 3. ustavení přípravného výbo-
ru JZD. 22. 4. valná hromada svazu 
Českosl. sovět. přátelství, předsedou 
zvolen opět Ant. Dubec. Místo Jindř. 
Hájka nastoupila od 1. 6. za proda-
vačku v konzumě Marie Ohnoutková. 
18. 7. začaly žně, 30. 7. se už mláti-
lo na dvou strojích a 17. 8. byl výmlat 
skončen, úroda dobrá, takže dodávky 
mohly býti splněny. Od 10. 9. jest uza-
vřen mlýn v Popůvkách a naše obec 
je přidělena se mletím a šrotováním 
až do Mořic. 1. 6. ples KSČ. 27. 1. 
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sokolské šibřinky, ráz „v říši pohádek“. 
18. 2. dětská besídka. 7. 6. zájezd 
autobusem do Luhačovic, Zlína a na 
Velehrad. 9. 9. zájezd autobusem na 
Vranovskou přehradu. 15. 9. kino. 22. 
9. vinobraní. 30. 10. 43 členný armád-
ní umělecký soubor leteckého pluku 
uspořádal kulturní večer, na kterém 
byly provedeny zpěvy, recitace, dís-
kuse. 9. 12. dětská besídka s pestrým 
programem a mikulášskou nadílkou. 
23. 12. místní odbor Sokola sehrál 
divadelní hru Stroupežnického „Naši 
furianti“. Na všech těchto podnicích 
byla návštěva dobrá. 27. 5. byl vyhlá-
šen sokolský den po celé republice, 
místní sokolská jednota uspořádala na 
hřišti první veřejné vystoupení s pest-
rým programem, děvčata cvičila prost-
ná, hoši různé hry a závody. Nejlepší 
část programu byla slovanská beseda 
tančená v národních krojích, čtyři páry 
v hanáckém, čtyři ve slováckém, čty-
ři páry ve cvičném sokolském úboru 
a čtyři ve slavnostním. Počasí velmi 
pěkné, návštěva místních občanů 
hojná. Děvčata nacvičila sestra M. 
Hájková, hochy br. Fr. Václavíček, slo-
vanskou besedu pak manželé Hájko-
vi. 7. 6. ve večerních hod. bylo možno 
pozorovat zajímavý přírodní úkaz, při 
nastávajícím měsíci tak zvaný srpek 
objevila se na konci srpku jasná hvěz-
da, jejíž jasnost nestlumil ani svit mě-
síce. Po krátkém čase zašla hvězda 
za měsíc. 18. 6. zájezd škol. dětí na 
Javoříčko.
Počasí: Letošní zima byla opět mír-
ná.10. 1. až 6o nad nulu, 17. 1. slabý 
mráz, pak dešťové a sněhové pře-
háňky. 31. 1. zima a mrzne po suchu. 
6. 2. oteplení, potom velmi špatné 
počasí, střídavě mrzne, vítr, sněžení 
nebo déšť. 19. 3. první bouře a opět 
špatné počasí až do konce března, 
kdy se teprv započalo se setím. Celý 
měsíc bylo pak krásně. 30. 4. bouře 
s velkým lijákem, potom se dalo do 
deště, takže byly přerušeny všechny 
polní práce. Na polích a lukách v Kře-
novicích a Popůvkách stojí voda, teprv 
13. 5. přestalo pršet. 21. 5. bouřlivo, 
blesk zabil rolníka Gazdu z Miňůvek. 
5. 6. noční bouře s velkým lijákem, pak 
nastalo chladné a pošmourné počasí, 
které potrvalo až do 29. 7., pak bylo 
velmi teplo a sucho. 8. 9. místní bouře 
s prudkým lijákem, tento déšť byl vel-
mi příznivý na vzrůst řepy po dlouhém 
suchu. V druhé polovině září se po 
několik dní silně ochladilo. Do konce 
roku pak proměnlivo, většinou pěkně, 
všechny polní práce se zdolaly.

Sňatky: 13. 1. Ant. Pecháček, za-
městnanec závodu Svit a Marie Pe-
trujová Bánov u Uh. Brodu. 3. 2. Lad. 
Zdráhal a Frant. Smržáková z Věžek. 
31. 3. Alois Večerka a B. Židlíková 
z Věžek. 28. 4. Emil Vožda a Marie Kři-
váková z Blatnice pod sv. Antoníčkem. 
28. 7. Oldřich Burian a Marie Sučo-
va z Turzovky. 22. 12. Jar. Pařenica 
a Dana Haugvicová z Tovačova. Naro-
zení: 26. 2. manželé Večerkovi čís. 89 
dcera. 13. 4. manželé Večerkovi čís. 
39 dcera. 29. 5. manželé Zdráhalovi 
čís. 81 dcera. 16. 7. manželé Ošťáda-
lovi čís. 37 syn. 24. 11. manželé Ve-
čerkovi čís. 34 dcera. 4. 12. manželé 
Bartákovi čís. 58 syn. 6. 12. manželé 
Vojáčkovi čís. 77 syn. 7. 12. manželé 
Zahradníčkovi čís. 2 syn. 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.

Rok 1952
Celostátní události: Letošní rok se 
vyznačuje špionážními a velezrád-
nými aférami. Hned 12. 1. bylo od-
souzeno osm velezrádců amerických 
špionů, pět k trestu smrti a tři doživot-
ní žalář. 10. 4. odsouzení jedenácti 
padělatelů potravinových lístků, čtyři 
z nich k trestu smrti, někteří doživotně, 
ostatní k trestům na svobodě. 26. 4. 
byla odsouzena osmičlenná skupina 
velezrádců, jeden k trestu smrti, šest 
doživotně a jeden na 25 let žaláře. 12. 
6. odsouzení deseti špionů v Brně, dva 
k trestu smrti, jeden římskokatolický 
kněz doživotně, ostatní od 15 do 25 let 
žaláře. 4. 7. opět v Brně proces proti 
čtrnácti nepřátelům republiky k tres-
tům žaláře od 17 do 24 let. 12. 7. pro 
zavinění důlní katastrofy na Ostravsku 
bylo odsouzeno dvanáct osob, dva 
k trestu smrti. 19. 9. proces s ves-
nickými boháči v Loděnici u Prahy 
obviněnými ze sabotáže v JZD. Je-
den odsouzen k trestu smrti, ostatní 
žalář 24-22-20 let. Po odhalení velké 
aféry na Slovensku s tzv. partyzány 
„bílá garda“ byli dne 2. 10. odsouze-
ni vůdcové těchto partyzánů, čtyři 
k trestu smrti a mnoho ostatních k růz-
ným trestům. 17. 10. odsouzení osmi 
funkcionářů bývalých skautů v Praze, 
jeden doživotní žalář, ostatní od 8 do 
25 let. Dne 20. 11. započal proces 
s velkou špionážní a protistátní aférou 
se čtrnácti spiklenci v čele s Rudolfem 

Slánským, generálním tajemníkem 
KSČ. Všichni vysocí státní úředníci 
a funkcionáři KSČ, z nichž je dvanáct 
židovské národnosti, kteří byli spojeni 
s agenty cizích států, rovněž se židy. 
Po šestidenním líčení byli dne 27. 11. 
odsouzeni, a to jedenáct k trestu smr-
ti a tři doživotně. Tento proces vyvolal 
velké pobouření v obyvatelstvu. Dal-
ší událostí 8. 3. byl mezinárodní den 
žen. Dne 9. 3. odejel na návštěvu pre-
zidenta Německé republiky Vil. Picka 
prezident Československé republiky 
Kl. Gottwald se svou družinou a vlád-
ní delegací. V březnu došly zprávy, že 
na korejském bojišti zahájili Američa-
né bakteroolickou válku. 27. 5. byla 
v Bonu v západním Německu pode-
psána tak zvaná generální smlouva 
mezi západními mocnostmi. Dne 1. 10. 
odejela vládní delegace s prezidentem 
Kl. Gottwaldem a předsedou vlády 
Ant. Zápotockým na 19. sjezd komu-
nistické strany bolševiků do Moskvy, 
který potrval do 15. 10. Ve Vídni byl 
ode dne 12. 12. do 20. 12. uspořádán 
sjezd obránců míru za účasti 85 států 
a národů. Na letošní Olympiádě v Hel-
sinkách získal náš světový rekordman 
v běhu major Emil Zátopek tři zlaté 
medaile.
Domácí události: Od 1. 1. je zřízen 
na hostinci p. Drábka komunál, rov-
něž od 1. 1. jsme přiděleni se mletím 
a šrotováním do Němčic. 5. 1. ples 
KSČ. 6. 1. kino. 7. 1. se dávaly potra-
vinové lístky, podle vládního nařízení 
jsou považováni držitelé půdy přes 
0,5 ha za samozásobitele, nedosta-
li tedy kromě cukřenek a mydlenek 
žádné lístky. Vesničtí boháči a rolníci, 
kteří neměli splněny dodávky na 100 
%, nedostali vůbec žádné lístky ani 
šatenky ani domácí porážky jim neby-
ly povoleny. Od 1. 2. nastoupil místo 
M. Ohnoutkové na konsumní prodejně 
nový prodavač Alois Igner z Nezamy-
slic. Místní odbočka sokola pořádala 
dne 9. 2. maškarní ples, šibřinky, ráz 
„Ve stínu lesa“. Návštěva dobrá, mas-
ky pěkné, asi 54. 25. 2. ples hasičů. 
26. 2. taneční zábava družstevnic se 
starými zvyky. 1. 3. zdravotní přednáš-
ka se zajímavým filmem o srdečních 
chorobách, přednášel Dr. V. Hýžďal 
z Kojetína. 2. 3. sjezd kulturních pra-
covníků okresu Kojetínského v kojetín-
ské sokolovně. Od 1. 3. dle vládního 
nařízení nastoupil místo na obci obec-
ní tajemník Lad. Zatloukal z Křenovic, 
který bude úřadovat třikrát týdně. Za 
nesplnění dodávky mléka bylo potres-
táno sedm rolníků pokutou do 2 500 



11

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                   9/2022

Kč a odnětím všech lístků a šatenek. 
8. 3. zdravotní přednáška Dr. V. Hýž-
ďala s filmem o očních chorobách. 
Dne 9. 3. v rámci mezinárodního dne 
žen uspořádala místní skupina žen be-
sídku se zpěvy školních dětí a svazu 
českosl. mládeže. 17. 3. odvod 7 bran-
ců, všichni odvedeni. Následkem ne-
příznivého počasí započalo setí teprve 
9. dubna. Dne 3. 5. na oslavu 7. výročí 
osvobození slavnostní schůze občanů 
se zpěvy, recitace aj. V polovici května 
se začal vozit auty kámen na zřízení 
koupaliště. Od 7. 5. nastoupila za pro-
davačku v místním konsumně Ludmila 
Hánošová. Dle nařízení ONV nesmí 
žádný pod ztrátou potravinových lístků 
bez povolení MNV pracovat u země-
dělců. 28. 5. byla provedena zdravotní 
prohlídka röngenem všech občanů. 
Dne 31. 5. byl zvolen při MNV výbor 
žen. 7. 6. kino. 8. 6. v rámci celostát-
ního sokolského dne uspořádal míst-
ní odbor sokola akademii s pestrým 
programem: prostná cvičení, zpěvy, 
recitace, cvičení na hrazdě, tanec, 
naposled byla tančena česká beseda, 
večer taneční zábava. 15. 6. uspořá-
dán zájezd žen autobusem do Blat-
nice pod sv. Antoníčkem, Luhačovic, 
Provodova a Zlína. 6. 7. zájezd míst-
ního sokola autobusem na Kníničskou 
přehradu a na hrad Pernštejn. 20. 7. 
začaly žně, poněkud opožděně. 22. 
7. kino. 1. 8. se začalo mlátit na dvou 
strojích, mlátilo se do 16. 8. Na ukon-
čení žňových prací byla toho dne ve-
čer taneční zábava. Jako každoročně 
tak i letos se oslavily hodky, odpoled-
ne hasičský výlet. Dávná přiznivkyně 
naší kaple 81 letá p. Jos. Mikulcová 
z Křenovic, bývalá porodní asistentka, 
zdejší rodačka, darovala a vlastnoruč-
ně vyšila pro naši kapli alba, za což jí 
byl vysloven rozhlasem veřejný dík. 5. 
8. kino. 12. 8. opět kino. 7. 9. zájezd 
žen autobusem na sv. Hostýn. 22. 9. 
odvod branců 18–19 let, z devíti bran-
ců odvedeno osm. 1. 10. kulturní večer 
s poučným filmem. Koncem září se 
začalo s úpravou koupaliště dobrovol-
nými brigádami. Poněvadž se již vy-
skytla v okolí slintavka a kulhavka, byl 
dne 15. 11. vyhlášen všeobecný zákaz 
ježdění kravami. V důsledku toho byl 
dne 17. 11. vydán zákaz všech zábav, 
návštěv hostinců i kostelů, děti nesmí 
do měšťanky, proto je chodí vyučovat 
učitelka z Kojetína. U nás se však ne-
vyskytl žádný vážný případ, ač v okolí 
tato nemoc zle řádila, mnoho dobytka 
tam uhynulo. V listopadu se upravila 
silnice na křižovatce k Popůvkám opět 

dobr. brigádami. Letos dokončil pří-
stavbu bytu při domku čís. 63 Jindřich 
Vojáček pro svého syna, rovněž Na-
vrátil Fr. čís. 60 postavil byt pro svého 
zetě. Letošní dodávky byly opět zvýše-
ny. Celková dodávka: pšenice 150 q, 
ryž 4 q, ječmen 410 q, mák 2,65 q, luš-
těniny 9 q, cukrovka 10 682 q, bram-
bory 329 q, seno 15 q, sláma 62 q, 
dodávka skotu 100,37 q, vepřů 83,13 
q, v selatech 17,92 q, drůbež 3,12 q, 
mléka 83 tisíc litrů, vajec 37 500 kusů, 
medu 86,80 kg, kromě všech druhů 
ovoce.  Celková úroda obilovin přes 
špatné počasí byla dobrá, dodávky 
splněny. Letos byla veliká úroda šves-
tek, za to jablek a ostatní ovoce málo 
a špatně. Ceny obilí se celkem nemě-
ní, pšenice 1 q 390 Kčs, ryž 370, ječ-
men 410, cukrovka 58 Kčs. Skot živá 
váha 14–20 Kčs, vepři 28-34 Kčs za 
1 kg. Spotřební ceny jsou dvojí, mou-
ka na lístky 12–13 Kčs, volná 28–32 
Kčs, chléb na lístky 1 kg 8 Kčs, volný 
16 Kčs, cukr na lístky 1 kg 16 Kčs, 
volný 140 Kčs, maso hovězí 1 kg 40 
Kčs, volné 200 Kčs, sádlo na lístky 80 
Kčs, volné 450 Kčs, máslo na lístky 80 
Kčs, volné 415 Kčs, 1 litr piva obyčej-
ného 8 Kčs, 10o 20 Kčs, lihoviny 1 litr 
450–650 Kčs. Mužský oblek na body 
2000-2500 Kčs, volný 4500-7000 Kčs, 
košile na body 300–350 Kčs, volná 
700–1100 Kčs.
Počasí: Letošní rok byl celkem ne-
příznivý, chladný a deštivý. Nový rok 
pokračoval teplým počasím, někdy 
trochu sněhu, až 28. 1. nastala velká 
zima. 14. 2. a 15. 2. padá sníh, 16. 2. 
velká sněhová vánice, pro sněhové 
závěje nemohli dělníci do práce a děti 
do školy do Kojetína, ani mléko se ne-
mohlo odvést, tak padal sníh až do po-
ledne 18. 2., kdy se poněkud uklidnilo.
22.2. nastala obleva, sníh pomalu taje, 
takže ho země stačí strávit. Od 5. 3. 
opět silně mrzne, časem sněhové vá-
nice až do konce března. Ještě 29. 3. 

byla tak velká zima, 8–10o pod bodem 
mrazu, v severních částech republi-
ky dokonce 16o. Začátek dubna opět 
chladno a deštivo a v poli se ještě nic 
neudělalo. Až teprve 9. 4. se začalo 
set, pak nastalo pěkné počasí, takže 
se mohly všechny jarní práce zdolat. 
20. 5. byl tak silný mráz a zima, že 
fazole, meruňky a zemáky pomrzly. 
19. 6. byla velká noční bouře s prud-
kým deštěm, blesků tolik, že se obloha 
ani nezavírala. Ve Věžkách, Medlově 
a v Počenicích byly způsobeny velké 
škody. Pak opět nastalo špatné poča-
sí, deštivo, chladno a časem bouře. 
Ku konci žní, od 4. 8., nastaly horké 
a suché dny, které potrvaly do 20. 8., 
do kteréžto doby bylo všechno obi-
lí posvážené a vymlácené. A zase 
chladno a deštivo, všechny polní prá-
ce jsou zdrženy, v říjnu již časem sně-
ží a mrzne. 6. 11. a 7. 11. velká zima, 
15. 11. celý den sněží. 16. 11. zamrzlo 
a ještě je v okolí mnoho řepy kopat, 
ba i zemáky. Brigády, vojsko, trestanci 
pomáhají, avšak při špatném počasí 
se toho mnoho neudělá. 19. 11. mírná 
obleva, ale již 26. 11. opět silně mrz-
ne a nastalo celkem již zimní počasí. 
Teprve 21. 12. se trochu oteplilo a pak 
mírně až do konce roku.
Sňatky: 11. 1. se provdala Marie Chy-
tilová do Olomouce. 2. 2. se oženil Mir. 
Tomša v Prostějově. 28. 6. Jos. Chytil 
a Libuše Tomšová z Koválovic. 13. 9. 
Stan. Foltýnová a Lud. Vrba z Ivančic. 
Narození: Děti se narodily čtyři, a to 
25. 3. manželům Ohnoutkovým syn, 
5. 4. manželům Sázelovým syn, 19. 
4. manželům Srbeckým dcera, 26. 7. 
Marii Kusákové syn. Úmrtí: 11. 6. ze-
mřel po dlouhé nemoci Alois Večerka, 
tovární zřízenec, ve věku 69 let. 14. 7. 
zemřela Anna Hánošová, manželka 
želez. penzisty, ve věku 80 let. V sou-
sední vesnici Popůvkách zemřeli dne 
18. 1. v jeden den dva staří manželé 
Coufalíkovi ve věku 86 a 84 let.

Pro stálé expozice kojetínského muzea
HLEDÁME HISTORICKÉ PŘEDMĚTY

* Rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky, magnetofony,
promítačky, psací stroje, kola, hodiny a jiné technické zajímavosti…

* Ledničky, pračky, necky, mandly, vysavače, šicí stroje, žehličky,
mlýnky a ostatní kuchyňské spotřebiče…

* Zemědělské stroje a nářadí – šroťáky, sečky, sečkovice, mlátičky,
hrabačky a obracečky sena, oradla, pluhy, stabilní motory,

trakaře, žebřiňáky...  
Budeme rádi za každý exponát, předem děkujeme!!!

Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat 
kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375

nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Prázdniny ve škole
Léto se pomalu chýlí ke konci, po-
klidná letní prázdninová nálada je za 
námi a zvykáme si zase na všední 
každodenní povinnosti. Doufáme, že 
si všichni užili čas pohody, dovolených 
a odpočinku a načerpali dostatek sil do 
další práce. 
Děti si užily volno a plné zážitků se 
vracejí mezi své kamarády. Na ně-
které nováčky navíc čekají první dny 
v mateřské škole, ke kterým neodmy-
slitelně patří odloučení od maminky, 
zvykání si na nový režim v cizím pro-
středí, nové kamarády a paní učitelky. 
Snažíme se proto všem dětem a ze-
jména těm, co jdou do školičky poprvé, 
připravit co nejpohodovější nástup do 
mateřské školy.
V nadcházejícím školním roce všech-

ny děti čeká plno nových a zajímavých 
činností a zážitků:
- cvičení ve sportovní hale
- předplavecký výcvik v plaveckém 
areálu Přerov
- sauna a rehabilitační cvičení na poli-
klinice v Kojetíně
- keramika ve spolupráci s DDM Ko-
jetín
- program „Malý zahradník“ a „Školič-
ka“
- návštěvy kulturních představení, di-
vadlo v MŠ
- spolupráce s MěKS Kojetín, měst-
skou knihovnou a se ZŠ i ZUŠ.
- spolupráce s logopedem a se škol-
skými poradenskými zařízeními
- tématické vycházky do okolí města
Provoz školy v době hlavních prázdnin 
probíhal pouze v budově na Hanusí-
kově ulici ve dvou třídách.  Dětem byly 

nabízeny volnější prázdninové aktivi-
ty, ke kterým se využívala především 
školní zahrada s herními prvky a ml-
hovištěm. Byly vymalovány společné 
prostory a šatny na obou budovách 
mateřské školy a proběhly základní 
údržbové práce. Všem pracovnicím 
školy tedy patří velké poděkování za 
následný úklid a přípravu tříd na nový 
školní rok, aby se dětem v naší školič-
ce líbilo.

V nastávajícím školním roce přejeme 
všem dětem spoustu nových zážitků, 
nových kamarádů a úspěšný start do 
nového školního roku. 
Rodičům hodně sil, trpělivosti a těšíme 
se na dobrou spolupráci nejen s nimi, 
ale i s dalšími partnery školy.

            vedení MŠ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE

Léto s domečkem
– tábory
Během letošních prázdnin DDM Ko-
jetín uspořádal pět pobytových a osm 
příměstských táborů, kterých se zú-
častnilo přes 300 dětí.  
Všem dětem i „dospělákům“ děkujeme 
za krásné prázdninové zážitky a těší-
me se opět na setkání.

-ddm- Cyprinus carpio

Bohémové

Dračí týden
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Havaj

Nejdek

Nejdek Outdoor

PokémonOutdoor

Profese
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Rozmarné léto

Sportujeme

Šikulové

Týden se skřítky

PŘIPRAVUJEME

Cyprinus Carpio
– rybářské závody 

Tovačov

Ulov si svou první 
rybku

Dny otevřených
dveří

Zahájení činnosti
zájmových kroužků

Bližší informace
o všech připravovaných 

akcích
najdete na www.ddm.

kojetin.cz
a facebookových

stránkách
DDM  Kojetín.



15

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                   9/2022

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
Prázdniny v knihovně
I běhen letošních prázdnin byl při-
praven již tradiční program pro děti 
– starší (7–15 let) a malé (do 7 let) 
s doprovodem. Náplň se každoročně 
mění, hlavní téma zůstává. V pondělí 
probíhal workshop „Zkus si práci kni-
hovníka“, praktické ukázky knihovnic-
ké práce spojené se sdíleným čtením, 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2022
S novým začínajícím školním rokem Městská knihovna MěKS Kojetín opět zahájí spolupráci

se všemi kojetínskými školami, školními družinami a Klubem mladých čtenářů z Polkovic.

ZPÁTKY DO KNIHOVNY!
Těšíme se na vás, děti! Budeme soutěžit, řešit kvízy, společně číst a něco si vyrobíme ve výtvarné dílničce.

Program pro Klub mladých čtenářů z Polkovic a všechny zvídavé děti.

DUBÁNEK A TAJNÝ VZKAZ
Literární beseda o knize Kláry Smolíkové, která nás letos provázela projektem „Knížka pro prvňáčka“.

Je to vyprávění o zvědavém dubánkovi Borkovi, doplněné fotografiemi z lesního prostředí. Dubánek spolu
se svou kamarádkou duběnkou se vydávají na pátrání po záhadných šipkách v lese… Pro žáky 1. tříd ZŠ.

DUBÁNCI 
Tvořivá dílnička, ve které si vyrobíme „dubánka“. Inspirací nám bude již zmiňovaná knížka K. Smolíkové.

PŮJČOVNÍ DOBA OD 1. ZÁŘÍ 2022

Pokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy vracet i na VIC, Masarykovo nám. 8 (přízemí).
Více na: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

Oddělení pro děti a mládež
pondělí a středa 13–16 hodin

Úterý 13–18 hodin

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

pátek 8–12 hodin

luštěním a rukodělnou dílničkou. 
Středa byla věnovaná sdílenému čtení 
pro malé děti s doprovodem – „Pohád-
kové dopoledne“. Nechybělo ani tvoře-
ní a další zábavný program.

Prázdninová záložka
Rukodělná dílnička, ve které si děti vy-
tvářely záložku k prázdninové četbě.

-jl-

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kulturní léto v Kojetíně
Ani o prázdninách jsme na Městském 
kulturním středisku nelenili a připravili 
jsme si pro místní i přespolní řadu za-
jímavých akcí.
V sobotu 2. července 2022 zavítalo 
do našeho kraje Divadelní studio D3 
Karlovy Vary, které divákům odehrálo 
vynikající komedii Srnky v sále Soko-
lovny Kojetín. Příběh čtyř originálních 

jedinců se specifickými vlastnostmi 
a dovednostmi rozesmál a osvěžil 
v tomto parném dni na stovku diváků. 
Protože se hercům z Karlových Varů 
na Hané líbilo, rozhodli se nastudovat 
pověsti z našeho okolí, s kterými celý 
týden, po vzoru starých kočovných 
společností, jezdili po Hané. Mimo 
Kojetín zavítali do Křenovic, Bezměro-
va, Kroměříže, Tovačova a Chropyně, 
kde rozdávali radost i ponaučení všem 
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generacím. Návštěvníci pořadu Po-
věsti našeho kraje se mohli dozvědět, 
jak kojetínské ženy vyzrály na drába, 
kterak loupežník Havel Drastil musel 
i po smrti v pekle tancovat a ve vyni-
kající závěrečné scéně je očaroval 
ďábelský jezdec Šándor. Doufáme, že 
týden, který zde herci z Karlových Varů 
strávili, byl stejně příjemný pro ně, mi-
nimálně stejně jako pro nás pořada-
tele, a těšíme se na další spolupráci 
s těmito příjemnými lidmi.

V rámci hudebního léta se nám 
13. července 2022 představili na no-
vém pódiu bývalí zpěváci a zpěvačky 
legendárního orchestru Diskant s po-

řadem Hudba pro pamětníky. Zaplně-
né Masarykovo náměstí si s chutí po-
slechlo, ba dokonce i zapělo, známé 
hity ze 70. a 80. let.

Dalším plnohodnotným hudebním zá-
žitkem, zvlášť pro milovníky folklóru, 
bylo posezení s cimbálovou muzikou 
Bača z Valašského Meziříčí, které se 
konalo na nádvoří VIC Kojetín v pátek 
29. července 2022. Pohodová atmo-
sféra, domácí kuchyně a příjemné po-
časí dokreslily zvuk cimbálu a houslí, 
při kterých se zpívalo až do ranních 
hodin.
V pátek 19. srpna 2022 se na nádvoří 
VIC konala hudební akce z trochu jiné-

ho soudku, a to Kojetínská kytara. Na 
devátý ročník této akce se sjely kapely 
Nšoči, Glate, Broum Band, Director, 
Inception of Fall a Frankye B. Pořa-
datelům bylo ku cti, že celý výtěžek ze 
vstupného byl poslán na nadační fond 
dětské onkologie KRTEK.
Mimo hudební a divadelní léto měli 
kojetínští i přespolní možnost navštívit 
řadu filmových novinek v našem letním 
kině. Pro děti byly připraveny animo-
vané filmy Tlapková patrola, Zpívej 2 
a známá Addamsova rodina 2. Celému 
létu vévodily filmy české provenience. 
V červenci mohli diváci vidět komedii 
s Jiřím Mádlem a Terezou Ramba De-
níček moderního fotra i mrazivou ko-
morní komedii Známí neznámí. V srp-
nu pak lyrický film z prostředí venkova 
Cesta domů, kde zazářil Bolek Polívka 
s Evou Holubovou. Diváky bezesporu 
potěšil i výběr romantického filmu Srd-
ce na dlani nebo partnerské veselohry 
Kurz manželské touhy. Rozloučení 
s filmovým létem bude patřit opět dě-
tem, které mohou v pátek 2. září 2022 
navštívit animovanou pohádku Myši 
patří do nebe.                             -miza-

Kojetínské hody 2022
Nejvýznamnější svátek pro Město Ko-
jetín jsou bezesporu Kojetínské hody, 
které letos připadly na 12. – 14. srpna 
2022. Už v pátek začaly hody důstojně 
a svátečně. Zájemci o historii techni-
ky mohli navštívit slavnostní otevře-
ní výstavy Když byla technika ještě 
v plenkách, s komentovanou prohlíd-
kou autora výstavy Milana Zahradní-
ka, ta začínala v 17 hodin. Po úvodním 
přivítání ředitelky MěKS Hany Svači-
nové, přítomné taktéž přivítal starosta 
města Leoš Ptáček, který symbolicky 
zažehnul hody historickou reklamní 
žárovkou městské elektrárny Kojetín, 
starou více jak sto let. Poté se slova 
ujal muzejní pracovník Milan Zahrad-
ník, který seznámil zúčastněné s histo-
rickými předměty této expozice. Mezi 
jinými zaujaly návštěvníky historické 

fotoaparáty, rádia, gramofony, hrací 
stroje, ale i vybavení kuchyně našich 
babiček. Milým zpestřením vernisáže 
byla gratulace k významnému životní-
mu jubileu paní Boženě Novotné, kte-
rá velkou část svého života zasvětila 
kultuře a práci pro ni. Jak sama řekla: 
„Mnohdy to bylo časově náročné, ale 
vždy jsem to dělala ráda.“ Na závěr za-
zněla píseň „A to je ten pokrok“, kterou 
jsme se rozloučili a nechali návštěvní-
kům možnost prohlédnout si exponáty, 
či navštívit další výstavy Kočárky na-
šich babiček a prababiček a stálou ex-
pozici Ztracená tvář Hané. V 17 hodin 
se uskutečnil také recesistický pochod 
Kojetínská pivní míle, kterou oceni-
li všichni milovníci tohoto lahodného 
moku. V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie probíhal od 19 hodin varhanní 
koncert mladého talentovaného muzi-
kanta Petra Otáhala.

Sobotní ráno se neslo v duchu spor-
tovním. U stadionu probíhaly hasičské 
závody „O hodový koláč“ a v areálu 
sokolské zahrady se odehrával Volej-
balový turnaj Střední Moravy a memo-
riál Michala Staňka. Nejen chovatelé, 
ale i milovníci zvířat mohli navštívit 
expozici hospodářských zvířat, kde 
se mohli projet na koních nebo obdi-
vovat práci asistenčního psa. Neméně 
zajímavá byla i tradiční výstava květin 
v domě zahrádkářů na Podvalí. O od-
polední program se postarali harmoni-
káři na nádvoří Vzdělávacího a infor-
mačního centra, kteří přijeli z různých 
koutů České republiky. Ve třech kate-
goriích pianovka, heligonka a chroma-
tická harmonika se zúčastnilo několik 
desítek harmonikářů. Pro nejmenší 
návštěvníky hodů bylo připravené 
v Palackého parku dětské odpoled-
ne s Divadlem Koráb. V kostele Na-
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nebevzetí Panny Marie probíhala od 
18 hodin mše svatá. Ten, kdo si chtěl 
zatančit a bavit se do ranních hodin, 
bezesporu navštívil Hodovou zábavu 
s kapelou TTQ v areálu sokolské za-
hrady.
Nedělní zamračené ráno nevypada-
lo moc dobře, ale naštěstí se mraky 
rozplynuly, a ještě dopoledne se přes 
mračna prodralo sluníčko. Třicet minut 
po deváté hodině ranní se vydal kro-
jovaný průvod s Ječmínkovou jízdou 
králů od Sokolovny přes ulice Tyršova, 
Svatopluka Čecha a Komenského ná-
městí před kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, kde se po mši svaté přidali ke 
krojovanému průvodu kojetínští farníci 
v čele s korouhvemi. Po příchodu na 
Masarykovo náměstí stárek František 
Kraváček zabušil na vrata radnice 
a vyzval starostu Leoše Ptáčka o pře-
dání hodového práva. To se poté ode-
hrálo před zraky diváků na hodovém 
pódiu. Ještě před samotným předáním 
hodového práva chase, pan farář Pa-
vel Ryšavý požehnal hodům a hodo-
vému právu. Poté se musel starosta 

Leoš Ptáček zpovídat z hříchů obča-
nům Kojetína, a především kojetínské 
chase. Mezi jinými byl vyplacen fero-
ló za nedokončený Měšťanský pivo-
var nebo za zbudování jednosměrek 
v části Lešetín. Hanáckému právu ne-
ušel ani jeho bratr Radek Ptáček, který 
nezajistil Kojetínu v rámci Olympiády 
dětí a mládeže zlatou medaili. Po vy-
placení a společném zpěvu písně „Čí 
só hode?“ následoval bohatý folklórní 
program ve kterém se představila řada 
folklórních souborů – Bezměrováček, 
Ječmínek Chropyně, Kosíř z Kostelce 
n. Hané, Hlahol Mysločovice, Kněž-
poláci, Hanácké sóbor Kroměříž a na 
závěr domácí Hanácká beseda. Do-
polední folklórní vstup zakončil koncert 
dechové hudby Hanačka z Břestu. Ale 
i odpoledne mohli milovníci folklóru 
navštívit nádvoří VIC, kde k poslechu 
a tanci hrála cimbálová muzika Du-
bina. Odpolední program odstartoval 
Klub sportovního tance SWING Ko-
jetín, jehož členové předvedli několik 
standardních, společenských i latin-
skoamerických tanců, za bouřlivé pod-

pory publika. Hudební program poté 
pokračoval s holešovskou bigbítovou 
skupinou Expo Pension, která nahradi-
la avizovanou kapelu Kameron. Hlavní 
hvězdou letošních hodů byla Barbora 
Poláková, která zazpívala populární 
písně jako Nafrněná, Sami dva nebo 
Kráva. Závěrečnou tečkou hodových 
oslav byla zlínská pop rocková kape-
la Premier, která zahrála i legendární 
hitovku Hrobař. Mimo hlavní program 
si návštěvníci mohli vychutnat i plno 
pestrých doprovodných akcí například 
jízdu historickými vlaky, veřejné pro-
hlídky synagogy, židovského hřbitova 
nebo den otevřených dveří s ochut-
návkou piva v Měšťanském pivovaru 
Kojetín. Děti bezesporu ocenily jízdy 
autovláčkem po Kojetíně, pouťové 
atrakce i bohatou nabídku stánkařů.
Děkujeme všem, kteří se na hodo-
vých oslavách jakkoliv podíleli. Díky 
nim se letos městské oslavy vydařily 
opravdu na výbornou.

-miza-
Foto: Jana Večeřová

Foto na rajče Kojetínské hody 2022

Komentovaná prohlídka výstavy Když byla technika ještě v plenkách

Kočárky našich babiček a prababiček

Kroměřížská dráha – historické vlaky

Letošní jubilantka Božena Novotná

Kojetínská pivní míleExpozice muzea – Ztracená tvář Hané

Hasičské závody „O hodový koláč“
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Volejbalový turnaj Výstava květin

Den otevřených dveří Měšťanského pivovaru s ochutnávkou piva Setkání harmonikářů

Expozice hospodářských zvířat Král Ječmínek Honzík Soušek z Uhřičic

Krojovaný průvod městem Ječmínkova jízda králů

Požehnání hodového práva

Hodová zábava s TTQ

Pohádkové odpoledne s divadl. Koráb

Starosta dostal „na gatě“

Bezměrováček Kosíř Kostelec na HanéJečmínek Chropyně

U kostela se přidali farníci

Předání hodového práva
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Hlahol Mysločovice Kněžpoláci

Hanačka z Břestu 

Cimbálová muzika Dubina

Pouťové atrakce Klub sportovního tance Swing Kojetín

Hanácká beseda Kojetín

Autovláčkem po městě Hodový jarmark

Bára Poláková s kapelou

Hanácké sóbor Kroměříž

Premier Zaplněné náměstíExpo Pension
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Canisterapie
– závěrečné lekce
V červenci proběhly na našich DPS 
závěrečné lekce canisterapie. Díky 
nadačnímu fondu Českého rozhlasu 
sbírkového projektu Ježíškova vnou-
čata jsme uspořádali v tomto roce cel-
kem deset lekcí. Od organizace Spolu-
Tudy z. ú. jsme  získali ještě časovou 
dotaci dvou hodin na individuální lekci 

canisterapie v rámci projektu „Canis-
terapie pro seniory ohrožené sociální 
izolací a osamělostí“, podpořené-
ho Ministerstvem práce a sociálních 
věcí z dotačního programu Podpora 
veřejně účelných aktivit seniorských 
a proseniorských organizací s celo-
státní působností. Senioři si všechna 
setkání s Hope, Maybe a Sisu – pej-
sky, rasy Parson Russell teriér, velmi 
užili. Tito teriéři jsou velmi činorodí, 

hraví, přátelští  a s loveckými instinkty. 
Svou nevyčerpatelnou  pozitivní ener-
gii přenesli i na naše seniory a rozzářili 
tak úsměvem nejednu tvář. Děkujeme 
paní Ditě Neudekové, zastupující or-
ganizaci SpoluTudy, z. ú., že pro nás 
vždy měla připravený skvělý program. 
Na psí parťačky Hope, Maybe a Sisu 
budeme velmi rádi dlouhou vzpomí-
nat.                  

                                  PZ

Pořízení automobilů
a kompenzačních
pomůcek
Naše organizace se zapojila do výzvy 
č. 101 Sociální infrastruktura se zvýše-
nou energetickou účinností – SC 6.1 
a získala dotaci na projekt: „Pořízení 
automobilů pro sociální služby – Cent-
rum sociálních služeb Kojetín.“ Projekt 
je spolufinancován Evropskou unií 
v rámci reakce Unie na pandemii 
COVID-19. Celkové náklady činí 
2,097.757,00 Kč. Hlavním cílem pro-
jektu je nákup vozidel a pomůcek pro 
výkon pečovatelské služby a odbor-
ného sociálního poradenství posky-
tovaných Centrem sociálních služeb 
Kojetín. Tyto služby jsou poskytovány 
v souladu a v rozsahu stanoveném 
§ 40 a §37 zákona č.108/2006 Sb., 
o sociálních službách., ve znění poz-
dějších předpisů. 

Nákup automobilů 
a kompenzačních 
pomůcek je nezbyt-
ný pro zachování 
běžného chodu 
Centra sociálních 
služeb Kojetín, pro 
zajištění mobility 
a dostupnosti pe-
čovatelské služby 
a odborného sociálního poradenství, 
které CSS Kojetín poskytuje svým 
klientům. Realizací projektu dojde 
taktéž k zakoupení pomůcek, jež za-
jistí vyšší komfort při poskytování so-
ciálních služeb a zároveň zefektivní 
práci pečovatelek. 
V červenci 2022 jsme převzali první 
ze dvou automobilů Renault Megane 
Grandtour plug – in hybrid. Do kon-

ce roku bude z uvedeného projektu 
pořízen ještě jeden automobil na stej-
ný pohon, a taktéž dojde k nákupu 
kompenzačních pomůcek pro výkon 
pečovatelské služby. Projekt „Poří-
zení automobilů pro sociální služby 
– Centrum sociálních služeb Kojetín“ 
je spolufinancován Evropskou unií 
v rámci reakce Unie na pandemii CO-
VID-19.
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

4. 9. 2022 Neděle
RODINNÉ BOHOSLUŽBY

s požehnáním dětem do nového školního roku
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

11. 9. 2022 Neděle 
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

18. 9. 2022 Neděle
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

Program svátečních setkání v září 2022 (v čase začátku nového školního roku)

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má,
Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!“  Žalm 103,1-2

25. 9. 2022 Neděle – "sv. knížete Václava"
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 10. 2022 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
SLAVNOSTNÍ 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:

„Všechnu svou starost svěřte jemu,
vždyť jemu na vás záleží.“  1. list Petrův 5,7

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“!

Prohlídky Husova sboru, synagogy, 
probíhají. Prohlídku je třeba objednat 
předem na farním úřadě, osobně, či 
telefonicky, anebo na VIC Kojetín, Ma-
sarykovo nám. 8, telefon: 581 202 202.

Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na na-
šich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/
a v aktuálním čísle Kojetínského zpra-
vodaje:

https://mekskojetin.cz/archiv-casopisu  
Fotogalerie:
https://www.zonerama.com/captainjtc  
FB:
https://www.facebook.com/ccsh.koje-
tin
Aktuálně z CČSH:
https://www.aktualne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line:
https://www.aktualne.ccsh.cz/boho-
sluzby-a-promluvy.html
Pomoc Ukrajině a  Českému Švýcar-
sku:
https://www.husitskadiakonie.cz/po-
mahejte-s-nami/
https://www.husitskadiakonie.cz/sbir-
ka-na-ceske-svycarsko/

Slavnostní bohoslužby k uctění sv. kní-
žete Václava připadají letos na neděli 
25. září od 10 hodin v našem kojetín-
ském Husově sboru.

Již tradiční noční prohlídka synagogy 
letos připadá na pátek 30. září anebo 
na 28. října večer, podle zájmu.

Hodovní prohlídky Husova sboru se 
opět velmi vydařily. Husův sbor CČSH 
v Kojetíně (bývalá židovská synago-
ga), jako každým rokem, přivítal hoj-
ný počet návštěvníků, kteří mimo jiné 
obdivovali pracovníky MěKS zřízený 
židovský koutek, umístěný v kolum-
báriu sboru (tedy v nejstarší části sy-
nagogy).
                                          Jiří Pleva

Anekdota měsíce:
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TJ SOKOL KOVALOVICE

Ročník 2005/2006 Tým posílili Mirek 
Havránek z Chropyně a Martin Langr 
z Kojetína na roční zápůjčku, na půl 
roku hostování do Morkovic odešel Mi-
chal Bělaška. Úvod se dá nazvat ka-
tastrofou: po pěti kolech 0 bodů a stav 
1:10 nevěstil nic dobrého. Pak nastal 
zase obrat k lepšímu a mužstvo se 
chytlo. Poslední zápas doma s Prose-
nicemi vyhrálo 4:2 a odvrátilo hrozbu 
posledního místa. V zimě výbor doplnil 
Zdeněk Dravecký a Marek Ševeček 
převzal od Pepy Přivřela nevděčnou 
roli pokladníka. Pokladnu hlídá a hle-
dá peníze do dneška. Dlouhá zima 
posunula začátek až na 16. duben. 
Dva zápasy na úvod doma s Pavlovi-
cemi 0:2 a v Horní Moštěnici 1:3, pak 
obrat ke klidu šňůry výher a sem tam 
prohra. Výsledné 9. místo skóre 48:45 
a 33 bodů. Pavel Bureš dal osmnáct 
branek. 
Ročník 2006/2007 Hlavní posila Josef 
(Jožka) Zavadil z Rakouska začal až 
v 9. kole. Podzim se vydařil v rámci 
možností. Dařilo se i střelecky třeba 
s Měrovicemi 4:0. V polovině 7. místo 
branky 24:20 a 18 bodů. V zimě nastal 
problém s oběma brankaři. Situaci za-
chránil Dan Lýsek a znovu chytal. Jaro 
bylo znovu úspěšné a třeba Dukla 
Hranice odjela s porážkou 1:4 a Pav-
lovice 6:2. Celkově ročník přinesl pěk-
né 5. místo s 42 body a bilancí 58:46. 
Pavel Bureš znovu nasázel soupeřům 
čtrnáct branek, Jožka Zavadil se trefil 
sedmkrát.
Ročník 2007/2008 V přestávce se 30. 
června 2007 v Kovalovicích v rámci 
65 let kopané sehrál zápas s 1. FC 
Slovácko a to s výsledkem 4:4. Dík 
za sehrání patří Michalu Běláskovi, 
který hrál za B tým Slovácka. Podzim 
se opět vydařil až tak, že tým skončil 
druhý za Duklou Hranice s 27 body, 
přitom ji doma porazil 2:1. V zimní 
přestávce se nekonalo soustředění. 
Odešel Jožka Zavadil na půl roku do 
Morkovic, kde se těžce zranil. Vrátil 
se brankář Jirka Libenský. Trenérské 
pozice se za Zdeňka Draveckého ujal 
Marek Ševeček, ještě jako hráč. Ma-
rek se pak po skončení kariéry stal 
úspěšným trenérem ve Slavoji Kojetín, 
Kovalovicích a hlavně v Hanácké Sla-
vii Kroměříž. Na jaře pak pouhé dvě 

Okénko do historie
kovalovického fotbalu
období 2005–2013

výhry, čtyři remízy a sedm porážek je 
tristní bilance. Pouhých 10 bodů na 
jaře znamenal propad na 6. místo s 37 
body a skóre 37:43.
Ročník 2008/2009 Odešel brankář 
Jirka Libenský do Zlobic, a naopak při-
šel Tomáš Polák z HS Kroměříž. Změn 
bylo více, což se podepsalo i na špat-
ném úvodu soutěže se čtyřmi prohra-
mi doma i venku, třeba v Želatovicích 
1:9! První bod v pátém kole se Záři-
čím za remízu 1:1! Na podzim z toho 
bylo předposlední místo s osmi body 
a po deseti letech v okresním přeboru 
nejhorší výsledek! Kondiční třídenní 
cvičení v Roštíně v lednu proběhlo za 
hojné účasti sedmnácti hráčů. Na jaře 
se po zranění dal do pořádku Jožka 
Zavadil. Z hostování se vrátil Jaroslav 
Buchta a Michal Bělaška. Trenérem 
se stal bývalý hráč František Hrušák 
a úkolu zachránit se v soutěži se ujal 
velmi dobře. I když tým znovu měl 
i období proher v důležitých zápasech 
obstál. Právě se sestupujícími Lazníky 
u nich uhrál remízu 1:1 a zachránil se 
o jeden bod na 13. místě s 30 body 
a bilancí 45:56. Úspěšným střelcem 
byl s dvanácti brankami Luděk Slavík, 
který přišel na jaro na hostování z Ko-
jetína. Druhý tradičně Pavel Bureš je-
denáct branek. 
Ročník 2009/2010 Podařilo se získat 
na hostování několik dobrých hráčů 
jako Marcela Polácha z Chropyně. 
Bylo čím dál těžší sehnat dobrého 
hráče. O to je cennější snaha Mar-
ka Ševečka a Jožky Zavadila, a to 
v době, kdy daleko větší kluby s lep-
ším zázemím mají tyto problémy. 

Výsledky podzimní části byly jak na 
houpačce a tým skončil 11. ze čtrnácti 
s 15 body a skórem 20:23. Zimní pří-
prava proběhla opět v Roštíně a příz-
nivě se odrazila v herní kondici týmu. 
Tým posílila řada hráčů většinou na 
hostování: René Mikala z Křenovic, 
Honza Štefan z Kojetína, Pavel Ma-
toušek a Tonda Bartošek z Němčic. 
Na jaře už výkony a výsledky byly da-
leko příznivější a konečné pořadí na 
9. místě se ziskem 32 bodů a skóre 
aktivní 45:42. Bohužel se projevila tra-
gická střelecká produktivita, kdy v šesti 
zápasech zaznamenala jen jeden gól. 
Střelcem týmu se stal Jožka Zavadil 
jen s devíti brankami, což hovoří za 
vše. 
Ročník 2010/2011 Řada důležitých 
hráčů prodloužila hostování a další 
na hostování přišli z Kojetína: Luděk 
Slavík, Dalibor a Michal Sanitrníkovi. 
Nový soutěžní ročník začal třemi po-
rážkami v poměru 2:3 ve Staré Vsi, 
doma s Pavlovicemi, kdy „zaúřado-
val“ rozhodčí a pak už si nezapískal 
a v Újezdci. Konečně se pak začalo 
obracet skóre v prospěch Kovalovic 
a třeba s Kojetínem doma výhra 2:0. 
Po skončení podzimu z toho bylo 
6. místo a aktivní skóre 25:20, a to 
hrály pět zápasů doma a osm venku. 
V lednu 2011 se výbor doplnil a začal 
pracovat ve složení: předseda Pavel 
Kusák, jednatel Radoslav Tvrdoň, po-
kladník Marek Ševeček, hospodář Pa-
vel Zapletal, členové: Milan Vrba, Jo-
sef Přivřel, Jindřich Vojáček. Přišli na 
hostování Tomáš Večerka z Kojetína 
a výborný hráč Petr Táborský z Chro-

Turnaj v Kovalovicích – červenec 2010 
HŘZ: Marek Ševeček, Milan Vrba, Marcel Polách, Miroslav Polách, Jaroslav 
Buchta, Luděk Slavík, Radoslav Tvrdoň, Pavel Kusák, Zdeněk Dravecký, Josef 
Zavadil, František Hrušák, Daniel Lýsek, Josef Přivřel. DŘZ: Jiří Zakopal, Milan 
Zaoral, Josef Zavadil, Zbyněk Masařík, Martin Langr, Miroslav Zavadil, Jakub 
Ševeček, Roman Dočkal před ním jeho synové Jan a Jakub, Šimon Ševeček
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pyně. Na jaře se zase střídaly dobré 
výsledky s prohrami. V Kojetíně se 
plichtovalo 2:2 a v Měrovicích prohrálo 
1:2. Na závěr z toho bylo 7. místo se 
ziskem 37 bodů a aktivní bilancí 48:45.
Ročník 2011/2012 Do týmu se zapojili 
další důležití hráči jako Ondra Janováč 
z Přerova a z Kojetína Filip Rybovič, 
kteří do týmu přinesli novou energii. 
Výsledkově to byla opět houpačková 
všehochuť a třeba remíza 2:2 doma 
s Kojetínem. Po podzimu 7. místo s 19 
body o bod před Kojetínem B. Na jaro 
na půlroční hostování z Kojetína přišli 
Jiří Šubík, Vlasťa Hovorka a Tomáš 
Kantor, výměnou za ně šel hostovat 
do Kojetína Marcel Polách. Bohužel 
ani jaro nedopadlo dobře a tým klesl 
na 10. místo s 29 body a pasivním po-
měrem branek 53:64. Nejlepším střel-
cem s jedenácti brankami byl Ondřej 
Janováč. A aby toho nebylo dost, tak 
nedopadly dle představ i oslavy 70 
let kopané, cituji Radka Tvrdoně: „Po 
skončení soutěže byly na sobotu 23. 
června naplánovány oslavy 70. výročí 
založení TJ Sokol Kovalovice. Jejich 
zdárný průběh ovšem zhatilo počasí 
společně se zasetou kukuřicí na poli 
směrem od lesa, hřiště bylo při prud-
kém dešti zaplaveno bahnem a z toho-
to důvodu nebylo možné odehrát ani 
jedno z plánovaných utkání. Muži se 
měli střetnout s bývalými hráči Sigmy 
Olomouc, naši bývalí hráči s bývalý-
mi hráči Počenic a zápas měli sehrát 
i žáci Hanácké Slavie Kroměříž a Ko-
jetína. Nakonec s ohledem na situaci 
proběhla dopoledne slavnostní schů-
ze s obědem, na hřbitově byla polože-
na smuteční kytice k uctění památky 
zesnulých fotbalistů a členů Sokola. 
Poté se všichni zúčastnění odebrali na 
hřiště, kde až do pozdních nočních ho-
din probíhala družná zábava s hudbou 
a tancem.“
Letošní osmdesátiny 25. června žád-
ná podobná patálie nepotkala, naopak 
se náramně vydařily. 

Jaroslav Bělka

Muži Kovalovice srpen 2011
HŘZ: trenér Marek Ševeček, Tomáš Pospíšil, Kamil Dvořák, Ondřej Janováč, 
Roman Kusák, Michal Bělaška, Jožka Zavadil, Mirek Zavadil, Petr Táborský, 
Josef Zavadil. DŘZ: Mirek Polách, Marcel Polách, Filip Rybovič, Petr Ošťádal, 
Martin Langr, Tomáš Pospíšil, Antonín Bartošek

Oslava sedmdesátin, červen 2012

Hřiště po přívalovém dešti
červen 2012
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Kovalovice začaly
úspěšně sezónu
poprvé v 1.A třídě!
Po oslavách osmdesáti let v kopané 
v Kovalovicích, červencovém tradič-
ním turnaji v malé kopané a krátké 
přestávce skončily fotbalové prázdni-
ny hned první víkend v srpnu. 
Fotbalové přípravy se už rozeběhly 
v červenci, jak uvádí trenér Marek Še-
veček: „Během posledních dvou let 
jsme do týmu přivedli šest mladých 
hráčů ročník 2001–2003 a podařilo se 
nám s nimi vyhrát v roce 2020 podzim-
ní část 1.B třídy (jarní byla k vůli covidu 
zrušena) a poté znovu celou soutěž 
2021/22, proto byl postup do krajské 
1.A třídy jedinou možnou volbou. Pří-
pravu na novou sezónu jsme začali 
o týden dříve než obvykle, a navíc 
jsme navýšili počet tréninků na tři krát 
týdně s důrazem na intenzitu. V rám-
ci přípravy jsme odehráli tři utkáni se 
soupeři z 1.A třídy, jedna prohra, remí-
za a výhra, naše výkony měly jedno-
značně zlepšující tendenci i díky tré-
ninkům. Co se týče hráčského kádru, 
ten zůstává skoro stejný, jak si to kluci 
vykopali, věděli jsme, že musíme posí-
lit na dvou postech, to se nám bohužel 
i vzhledem k nadstaveným pravidlům 
a finančním možnostem v klubu nepo-
dařilo a bude složité se s tím herně vy-
rovnat. Z hráčů odešel Martin Plesník 
a přišli na hostování Michal Bělaška, 
David Bíbr. Cílem je udržet se v sou-
těži, kluci si tu vyšší soutěž chtěli vy-
zkoušet, tak uvidíme, zda to s poměr-
ně mladým kádrem zvládneme.“
Jak se Kovalovicím povede, hodně 
napověděly první tři zápasy.
Neděle 7. 8. 2022 v 17:00 hodin So-
kol Kovalovice – FK Hlubočky 2:3, 
poločas 1:2. Branky: 25´1:0 Kovalo-
vice Filip Rybovič, 33´ 1:1 Hlubočky 
Ondřej Goldscheid, 39´ 1:2 Hlubočky 
Martin Ambrož, 48´ 1:3 Hlubočky Ma-
rek Goldscheid, 88´ 2:3 Kovalovice Fi-
lip Rybovič.
Domácí Kovalovice nastoupily k pre-

miéře v 1.A třídě na domácím hřišti 
s dvěma posilami – navrátilcem Mi-
chalem Bělaškou a Davidem Bibrem 
v útoku. Hned od začátku mělo utká-
ní oboustranně švih a tempo. Rychlé 
kombinace se střídaly a bylo otázkou 
času, kdy padne první branka. Premi-
érový gól Kovalovice slavily v 25. mi-
nutě, kdy po rychlém protiútoku David 
Bibr ideálně nahrál do vápna Filipu 
Rybovičovi, který se trefil do pravého 
rohu branky. Hlubočky svou sílu uká-
zaly hned ve 33. minutě, kdy využily 
nedůrazu domácí obrany a přízemní 
střelou k pravé tyči srovnaly na 1:1. Ve 
39. minutě si stoper Hluboček pohrál 
u rohového praporku s útočníky Ko-
valovic, kolmou přihrávkou poslal míč 
dopředu, a pak už se útočníci hostů 
rychlými přihrávkami dostali do poku-
tového území a hosté šli do vedení. 
Pak se útočníci Kovalovic dostali do 
vyložených šancí ale ani David Bibr 
a Jakub Krčmař je neproměnili. Na-
opak hned po přestávce upevnily ve-
dení Hlubočky. V 48. minutě po kopu 
z rohu hlavičkou na přední tyč od-
skočily na 3:1. Kovalovice se snažily 
o srovnání, ale Jakub Krčmař má 
smůlu v úspěšném zakončení v jas-
ných šancích, stejně tak Filip Rybovič 
hlavičkoval vedle odkryté branky. Pak 
do dlouhém sólu poslal do šance To-
máše Vojáčka, který střílel nad branku. 
V 88. minutě se domácím podařilo 
zacílit přesně do levého horního rohu 
branky Filipem Rybovičem z přímého 
kopu z hranice šestnáctky po faulu na 
Pavla Otáhala. Na víc už nebyl čas. 
Škoda neproměněných šancí (min. 
pět tutovek), jinak sympatický a slibný 
výkon týmu, který v 1.A třídě bude pro 
ostatní nelehkým soupeřem.

Sobota 13. 8. 2022 v 17:00 hodin 
Spartak Lipník n. Bečvou – Sokol 
Kovalovice 0:1, poločas 0:1. Branky: 
4´ 1:0 Kovalovice Jakub Krčmař.
Domácím vzal vítr z kopaček po akci 
Jakuba Ševečka na levé straně rych-
lým gólem Jakub Krčmař, který tak 
prolomil podzimní střelecký půst. Na-
posledy dával branku Klenovicím na 
jaře 29. května. Bohužel musel pro 
zranění již ve 35. minutě odstoupit. Do 
té doby byl aktivní v obranné i útočné 
fázi zejména v hlavičkových soubojích. 
Celkově zápas byl plný nepřesností 
v přihrávkách a zakončení na obou 
stranách. Domácí Lipník po odchodu 
střelce Lukáše Kovaříka do Bělotína 
byl v útoku neškodný. Sem tam měl 
chvilky, kdy se dostal na dostřel naší 
branky, ale Víťa Švec v brance je vy-
chytal. Na fotbal v Lipníku, ač mají 
pěkný stadion, chodí málo diváků. 
Celkem 69 dle zápisu, z toho početná 
skupina z Kovalovic. Potěšující je, že 
Kovalovice se postupně dostávají do 
tempa, hrají kompaktně a také noví 
hráči se zapojují do hry a jsou příno-
sem. Na podzim příchozí David Bíbr 
i Jirka Nguyen se ukazují v dobrém 
světle a postupně nasávají týmového 
ducha. 

Neděle 21. 8. 2022 v 16:30 hodin 
Sokol Kovalovice – FC Kralice na 
Hané 6:1, poločas 5:0. Branky: 10´ 1:0 
Kovalovice Marcel Lukáš, 19´ 2:0 Ko-
valovice Filip Rybovič, 23´ 3:0 Kovalo-
vice Dominik Zavadil, 27´ 4:0 Kovalo-
vice Marcel Lukáš, 30´5:0 Kovalovice 
Dušan Židlík, 63´ 5:1 Kralice n. H. Jan 
Hlačík, 67´ 6:1 Kovalovice Filip Rybo-
vič.
Po půlhodině bylo rozhodnuto. Ač se 
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hrálo na těžkém terénu nasáklém vo-
dou po nočním dešti, domácí se pohy-
bovali lehce, vycházely jim kombina-
ce a střelba byla takřka stoprocentní. 
Zkoprnělí a bezradní hosté toto od no-
váčka rozhodně nečekali. Nezmohli se 
na nic, jen doufali, že to nebude dvou-
ciferný debakl. Domácí střelci se činili. 
Marcel Lukáš řádil v pokutovém úze-
mí a první a čtvrtá branka padla díky 
jeho důrazu v dorážce a přesné střele 
v pokutovém území. Filip Rybovič při 
druhé brance obešel půlku vápna hos-
tí, než našel potřebnou skulinku, a tou 
nekompromisně zakončil k pravé tyči. 
Dominik Zavadil třetí branku přidal pří-
mo od rohového praporku, přesným 
kopem přeloboval branaře na zadní 
tyč. Pátá branka byla dílem Dušana 
Žídlíka, který ač malý postavou, pře-
kvapil brankaře hostí hlavičkou k tyči. 
Naštěstí pro hosty už následovaly jen 
pokusy domácích bez gólového za-
končení. Druhá půle už byla k hostům 
milosrdnější a vyzněla 1:1. Domácím 
už se nepodařilo střelecky navázat na 
kanonádu v prvním poločase. Také 
střídání hráčů narušilo rytmus hry. 
Hosté se naopak konečně odhodlali 
ke zteči na domácí bránu a výsledkem 
jejich snahy byl čestný gól hlavičkou 
k bližší tyči po kopu z rohu v 63. mi-
nutě. Což byla škoda, protože domácí 

brankář by si vychytanou nulu zaslou-
žil. Ke konci vychytal dvě situace, které 
mohli hosté zužitkovat na další snížení 
skóre. Domácím se podařilo po řadě 
šancí ale s minelami v koncovce také 
v 67. minutě skórovat. Filip Rybovič 
stejně jako při první brance obešel dva 
obránce, než přesně vystřelil k levé 
tyči. Pak začal houstnout déšť, jak va-
roval ČHMÚ, a všichni byli rádi, že se 
utkání ve zdraví dohrálo. 
Do soutěže vstoupily Kovalovice 

s patřičným sebevědomím. Určitě mají 
na to hrát s každým týmem rovnocen-
nou partii. Tým hraje konsolidovaně 
a ve hře je systém, kdy každý hráč má 
svou roli a může se spolehnout na své 
kolegy. Kvalitní lavička (hráči ke stří-
dání) umožňuje trenérovi Markovi Še-
večkovi reagovat na herní situaci na 
hřišti, pokud bude potřeba. Uvidíme za 
měsíc při uzávěrce zpravodaje, jak se 
bude dařit hrát i s těmi kvalitními týmy 
z čela tabulky.              Jaroslav Bělka 

Sokol Kovalovice červen 2022
HŘZ: Milan Vrba, Pavel Zapletal, Petr Ernst,Tomáš Kantor, Martin Šafránek, 
Dominik Zavadil, Josef Zavadil, Jakub Ševeček, Jakub Krčmař, Tomáš Jarmer, 
Martin Plesník, Marek Ohlídal, Marcel Lukáš , Dušan Židlík, Jaroslav Zapletal, 
Radoslav Tvrdoň. DŘZ: Josef Přivřel, Jan Válek, Pavel Otáhal, Jiří Libenský, 
Filip Rybovič, Pavel Kusák, Marek Ševeček,Tomáš Vojáček, Vít Švec, Daniel 
Židlík, Daniel Lýsek, Jindřich Vojáček.

Rozlosování soutěže 2022/2023
1.A třída skupina B KFS Olomouc

muži TJ Sokol Kovalovice

Kdy Kdo s kým Výsledek Odjezd

NE 7. 8. 17:00 Kovalovice – FK Hlubočky 2:3 (1:2) -
SO 13. 8. 17:00 SPARTAK Lipník n.B. – Kovalovice 0:1 (0:1) 15:15
NE 21. 8. 16:30 Kovalovice – FC Kralice na Hané 6:1 (5:0) -
NE 28. 8. 16:30 SK Bělkovice/Lašťany – Kovalovice 14:45
NE 4. 9. 16:00 Kovalovice – SK Chvalkovice -
NE 11. 9. 16:00 FC Želatovice B – Kovalovice 14:15
NE 18. 9. 15:30 Kovalovice – FC Beňov  -
NE 25. 9. 15:30 Sokol Dub n. Mor. – Kovalovice 14:00
NE 2. 10. 15:00 Kovalovice – 1. HFK Olomouc B -
NE 9. 10. 15:00 Kovalovice – FK Slavonín -
NE 16. 10. 10:00 FK Nové Sady B – Kovalovice 8:15
NE 23. 10. 14:30 Kovalovice – FK Velká Bystřice -
SO 29. 10. 14:30 Sokol Bělotín – Kovalovice 12:45
SO 5. 11. 14:00 FK Hlubočky – Kovalovice ?

Zápas FK Hlubočky – Sokol Kovalovice termín sobota 5. listopadu 2022 se bude 
hrát jen v případě vhodných povětrnostních podmínek!
Odjezd = čas odjezdu na venkovní zápas od bývalé restaurace MORAVA.
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Turnaj v malé kopané
v Kovalovicích 
Stalo se již více než dvacetiletou tradi-
cí, že závěr sezóny v Kovalovicích pa-
tří malé kopané. Sice ty doby, kdy se 
zúčastnilo kolem dvaceti týmů, už jsou 
minulostí. Přesto je zájem pořadatelů 
a hráčů v této tradici pokračovat.
Letos v sobotu 2. července 2022 se 
sešlo dvanáct týmů, které odehrály 
kvalifikační zápasy ve dvou skupinách. 
Hrálo se za příjemného letního počasí 
2 x 10 minut. Utkání řídili tři rozhodčí, 
kteří se nezastavili. Čekalo je třicet 
zápasů ve skupinách a pak dalších je-
denáct vyřazovacích dle postupového 
pavouka, které se hrály 2 x 12 minut. 
Hrálo se na hrací ploše rozdělené na 
tři hřiště. 
Po roce se tak tradičně utkávají pra-
videlní účastníci turnaje, mezi nimi 
jsou také vítězové minulých ročníků. 
V týmech se objevují známe tváře hrá-
čů Kovalovic, malé kopané Kojetín, 
Hanácké Slavie Kroměříž, Morkovic, 
Brna – Bosonoh, Chropyně, Bezměro-
va, Přerova a Troubek. Spolu se svými 
kamarády vytvořili týmy, aby si spo-
lečně zahráli. Kolem hřiště tak vzniklo 
několik improvizovaných šaten, kde se 
dalo spočinout a nabrat síly. Po poled-
ni už sluníčko začínalo pořádně hřát, 
a to už probíhaly vyřazovací boje dle 
pavouka. I v malé kopané jsou vidět 
velké výkony. Na malém hřišti hráči 
dostanou pořádně zabrat a osvědčí 
si v kontaktních soubojích techniku 
a šikovnost. Čtvrtfinále ukázalo, kdo 
postoupí do dalších bojů. Troseční-
ci pokořili Yogu Bonitu 9:1. Domácí 
BLUES ve vypjatém souboji porazil 
2:1 Sací komando. Demoliční četa po-
razila loňského finalistu Laxní přístup 
z Bosonoh 3:2. V posledním zápase 
KTV Kroměříž vedl 4:1 nad Kmeťo 
bandem, ale ten se dotáhl na 4:4. Na-
konec penaltový duel vyhrálo KTV 6:5. 

V semifinále kovalovickokojetínské 
Blues porazilo Trosečníky 2:0. KTV 
pak přehrálo loňského vítěze Demolič-
ní četu z Morkovic demoličním skórem 
7:2. O třetí místo se kopaly penalty. 
Mladíci Trosečníci porazili Demoliční 
četu 5:4, a z loňského čtvrtého mís-
ta se posunuli na bronzový stupínek. 
Finále bylo vyrovnané, ale přece po 
boji kroměřížské KTV porazilo Blues 
2:0 a zaslouženě turnaj vyhrálo. Prv-

ní čtyři týmy dostaly hodnotné ceny, 
ale hlavně si všichni zahráli, strávili 
den v příjemném prostředí a přátel-
ské atmosféře. Velký dík hlavně Mar-
ku Ševečkovi a Radku Tvrdoňovi za 
zdárný průběh turnaje. Uznání zaslou-
ží všichni další, kdo akci připravovali 
a zajišťovali včetně obsluhy hospůdky 
a grilovacího stanoviště. Na kovalovic-
ké se můžete vždy spolehnout. 

Jaroslav Bělka 

KO Boxing club Uhřičice
V sobotu 18. června 2022 bylo od-
boxováno poslední kolo Národní ligy 
Jihomoravské oblasti boxu v Lipníku 
nad Bečvou, v kterém nechyběli ani 
borci z Uhřičic, kteří si odvezli vítěz-
ství v kategorii "přípravka a školní 
mládež".
Klub děkuje starostovi Jaroslavu 
Křepelkovi za podporu.

Matta
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TJ SOKOL KOJETÍN – SPORT PRO VŠECHNY
15:00 – 16:00 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00

Po
Hopík                                                  

děti 3 - 4 roky                            
Urbánková, Špidlíková                                         

členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika                                    
žáci 6 - 10 let                             

Šubíková,Tvrdý                                         
členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika                                    
žačky 6 - 10 let                          

Šubíková, Prokešová, 
Bosáková                                         

členský poplatek: 1 000 Kč

Kalanetika + Pilates                                                         
Horáková                                                              

členský poplatek: 1 500 Kč

Út
Předškoláci                                    
děti 4 - 6 let                            

Bosáková, Horáková                                         
členský poplatek: 1 000 Kč

St

Rodiče a děti                                    
děti 2 - 3 roky                         

Bobišová                                         
členský poplatek:                         
1 100 Kč za pár

Zdravotní cvičení                                                           
Horňáková                                         

členský poplatek: 1 000 Kč

Kalanetika + Pilates                                                         
Horáková                                                               

členský poplatek: 1 500 Kč

Čt
Hopík                                    

děti 3 - 4 roky                            
Urbánková, Špidlíková                                         

členský poplatek: 1 000 Kč

Předškoláci                                    
děti 4 - 6 let                            

Bosáková, Horáková                                         
členský poplatek: 1 000 Kč

Gymnastika                                    
žáci 6 - 10 let                             

Šubíková,Tvrdý                                         
členský poplatek:  1 000 Kč

Gymnastika                                    
žačky 6 - 10 let                          

Šubíková, Prokešová, Plevová                                         
členský poplatek: 1 000 Kč

Pá
Zdravotní cvičení                                                           

Horňáková                                         
členský poplatek: 1 000 Kč

Rozvrh cvičebních hodin TJ Sokol Kojetín 2022/2023

Sport - gym                                                                                        
žačky 13 - 16 let                                                                                               

Plevová, Minaříková                                                                                                  
členský poplatek: 1 000 Kč

Sport - gym                                                                                        
žačky 10 - 12 let                                                                                               

Plevová, Sedlářová                                                                                                 
členský poplatek: 1 000 Kč

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

Se začátkem nové cvičební sezóny máme nové ceny členských poplatků.                                                                                                                                                                                             
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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

                            RNDr. Milan Vymazal nabízí           

KURZY ANGLIČTINY
 (nejen) pro Tovačov a okolí.

 pro začátečníky, mírně i více pokročilé
 pro dospělé i mládež

 pro firmy

 Zahájení: v týdnu od 12. září 2022, navazující kurzy od února 2023   
 Přihlášky: nejlépe do 10. září 2022 (Je možné se přihlásit i v průběhu kurzu.) 

Délka trvání kurzu: 18 týdnů 
 Počet vyučovacích hodin: 36 (1x týdně 90 min.)

  Ceny: 2490,- Kč za standardní kurz (7 až 10 posluchačů)
                         2990,- Kč za speciální kurz (4 až 6 posluchačů)          

 Místo konání: Tovačov - ZŠ (standardní kurz), Dvořákova 529 (ostatní),
                                 případně ve firmách nebo ve Vaší obci

 Časy a dny: Budou upřesněny podle požadavků posluchačů.          

DALŠÍ NABÍDKA:
 Intenzivní kurzy 2x týdně, individuální výuka, výuka ve dvojicích,
 příprava na mezinárodní jazykové zkoušky, příprava k maturitě,
 konverzace, doučování, angličtina na dovolenou, překlady.

 Přihlášky: kdykoliv, ceny, zahájení a frekvence výuky: dle domluvy
 Platby: měsíčně zpětně podle počtu odučených hodin

    Veškerá výuka je možná i v režimu online (přes Skype, Teams apod).

Kontakt:
RNDr. Milan Vymazal, Dvořákova 529, 751 01 Tovačov

mobil - 777 019 604 
email - mili.tovacov@tiscali.cz

Trpělivý a přátelský přístup.
Dlouholetá praxe ve výuce všech věkových skupin.

Velké zkušenosti s přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky.

 

 

 
ZO ČSCH KOJETÍN 

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

TRADIČNÍ VÝSTAVU 
   králíků, holubů a drůbeže 

s malou expozicí okrasného ptactva 
   

22.- 23.10.2022                
So 8:00 – 16:00         Ne 8:00 – 11:00 

Chovatelský areál na Podvalí v Kojetíně 
  

Přihlášky můžete posílat do 13.10.2022 
na e-mailovou adresu csch.zo.kojetin@seznam.cz 

 

                                          Tombola a občerstvení = zajištěno 
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Motto: 
Člověk přišel na svět proto,  
aby tady byl, pracoval a žil.
Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál,  
posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.  

Jan Werich

CO OD NÁS MŮŽETE ČEKAT…
Všichni jsme Koječáci, ať už rodilí, nebo „naplavení“, všem nám jde 

o Kojetín pěknější, lepší, prosperující, prostě o takové město, ve kterém 
se dobře žije.

Vítáme a vážíme si každého člověka, který chce a může pracovat a vy-
chovává k tomu své děti. Naopak nevítáme a nevážíme si nikoho, kdo by se 
na ostatních chtěl přiživovat, ať je jakékoliv pleti, původu, náboženství, ná-
rodnosti nebo smýšlení. Požadujeme, aby každý dodržoval zákony a kulturní 
zvyklosti naší společnosti, našeho města. V tom s námi počítejte!

Víme, že zdravotnické služby se v Kojetíně v poslední době zhoršily, ne-
jsou zrovna v nejlepší kondici a potřebují investice zejména do polikliniky, kte-
ré spolu s dostatečnou nabídkou  bydlení přitáhnou chybějící odborné lékaře, 
jejichž návštěva v okolních okresních městech je zvláště pro starší občany 
často velmi obtížná. V tom s námi počítejte!

Určitě nás ve městě čekají problémové chvíle s bezpečnostní situací. 
Z hlediska prevence kriminality a sociálně negativních jevů je třeba posilovat 
spolupráci škol, sociálního odboru města a Městské policie, jejíž strážníci po-
třebují v orgánech města i v ulicích zastání. V tom s námi počítejte!

Školy, vzdělání a mládežnický sport k sobě neoddělitelně patří. Více dětí 
na sportovištích a v zájmových kroužcích, tj. méně dětí „problematických“, tj. 
více dětí fyzicky zdatných, odolných a sociálně začleněných. Sport, školství, 
zájmová a spolková činnost nejsou zadarmo, potřebují podpořit a to i finanč-
ně. V tom s námi počítejte!

Společnost 21. století potřebuje vzdělané lidi, ty potřebuje i naše město. 
Chceme, aby takoví lidé v Kojetíně žili a zde také měli své rodiny, které mají 
kde bydlet. I starší spoluobčané mají v našem městě své nezadatelné místo 
a zastání jako dobří sousedé, od kterých se máme co učit. Důležité jsou inves-
tice do bydlení, ať už v jakékoliv formě a investice do sociálních služeb. V tom 
s námi počítejte!

Vidíme, že některá infrastruktura města je poněkud zanedbaná. Je mno-
ho věcí, které se podařilo vybudovat a vyřešit, je ale také nemálo projektů, 
které stojí před námi. Vše stojí peníze a nejde všechno řešit hned. Tak hlavně 
abychom si na chodnících nelámali nohy a vidíme také potřebu nových parko-
vacích ploch pro přeplněná sídliště. V tom s námi počítejte!

Těch oblastí, kde může město v čele se starostou a zastupitelstvem po-
moci nám všem ke spokojenému životu je neskonale více. Myslíme si, že ví-
tězství ve volbách neznamená pro vítěze dobytí území, dobytí města. Síla je 
ve spolupráci všech, kdo to s naším Kojetínem myslí dobře, síla je ve spolu-
práci jak vítězů, tak „nevítězů“ a také hlavně v naslouchání občanům. V tom 
s námi počítejte!

Če
sk

á 
str

an
a sociálně demokratická2

PŘJĎTE
K VOLBÁM
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Usilujeme o rozvoj zdravého,
prosperujícího, bezpečného a šťastného

města pro všechny občany.

Již osm let působíme ve vedení města. Jsme dále připraveni na
spolupráci s demokratickými stranami a hnutími. V příštím
volebním období máme zájem se podílet na:

 
zodpovědné hospodaření s rozpočtovými prostředky města
redukce mandatorních výdajů města
odůvodněné platby místních poplatků

modernizace a rekonstrukce polikliniky
dostupnost lékařů a lékařské péče

modernizace učeben, škol a školek
podpora mimoškolních zájmů
zesílení úrovně vzdělávání a výchovy ve školách a školkách

výkup neobyvatelných nemovitostí a jejich následná
demolice pro vytvoření stavebních parcel
výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny
větší dostupnost zvýhodněných půjček od města
dostupnost nových stavebních parcel 

finanční stabilitě města

kvalitě zdravotních a sociálních služeb

rozvoji školství

rozvoji bydlení

 

Vzájemná tolerance,
prosperita, inovace, pokrok a řešení.

Již osm let působíme ve vedení města. Jsme dále 
připraveni na spolupráci s demokratickými stranami 
a hnutími. V příštím volebním období máme zájem se 
podílet na:
finanční stabilitě
 zodpovědné hospodaření s rozpočtovými prostředky měs-
ta  redukce mandatorních výdajů města  odůvodněné 
platby místních poplatků
kvalitě zdravotních a sociálních služeb
 modernizace a rekonstrukce polikliniky  dostupnost 
lékařů a lékařské péče
rozvoji školství
 modernizace učeben, škol a školek  podpora mimo-
školních zájmů  zesílení úrovně vzdělávání a výchovy ve 
školách a školkách
rozvoji bydlení
 výkup neobyvatelných nemovitostí a jejich následná de-
molice pro vytvoření stavebních parcel  výstavba starto-
vacích bytů pro mladé rodiny  větší dostupnost zvýhod-
něných půjček od města  dostupnost nových stavebních 
parcel
kvalitě dopravy a infrastruktury
 zmírnění dopravy ve městě pomocí snížení nejvyšší 

povolené rychlosti, a to zejména v okolí škol  minimali-
zace průjezdů kamionů městem a jeho místními částmi 
 přechody pro chodce  výstavba cyklostezek  řešení 
problémů s parkováním ve městě
bezpečnosti
 vybudování společné stanice pro IZS (HZS, PČR, ZZS) 
 zkvalitnění činnosti městské policie  podporování pro-
jektů prevence kriminality
životním prostředí
 efektivní a systémové řešení odpadového hospodář-
ství  motivace občanů k třídění odpadů  podpora pro-
jektů zaměřené na zadržování vody v krajině a ve městě 
 zkrášlení vzhledu města a místních částí úpravou veřej-
ných ploch (výsadba květin, keřů a stromů)
rozvoji sportu, kultury a volnočasových aktivit
 podpora výstavby nových sportovišť pro veřejné užívání 
 podpora sportovních klubů  podpora kulturních a zá-
jmových organizací, činnosti spolků  změna platebního 
řádu na veřejném koupališti
rozvoji partnerské spolupráce se zahraničními partner-
skými městy
 zintenzivnění a navázání nových kontaktů prospěšných 
pro město

Usilujeme o rozvoj zdravého,
prosperujícího, bezpečného a šťastného

města pro všechny občany.

Již osm let působíme ve vedení města. Jsme dále připraveni na
spolupráci s demokratickými stranami a hnutími. V příštím
volebním období máme zájem se podílet na:

 
zodpovědné hospodaření s rozpočtovými prostředky města
redukce mandatorních výdajů města
odůvodněné platby místních poplatků

modernizace a rekonstrukce polikliniky
dostupnost lékařů a lékařské péče

modernizace učeben, škol a školek
podpora mimoškolních zájmů
zesílení úrovně vzdělávání a výchovy ve školách a školkách

výkup neobyvatelných nemovitostí a jejich následná
demolice pro vytvoření stavebních parcel
výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny
větší dostupnost zvýhodněných půjček od města
dostupnost nových stavebních parcel 

finanční stabilitě města

kvalitě zdravotních a sociálních služeb

rozvoji školství

rozvoji bydlení

 

Vzájemná tolerance,
prosperita, inovace, pokrok a řešení.
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Volte č. 41

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

MUDr. Jana Palmašová
věk: 68
Praktická lékařka

Bc. Hana Svačinová
 věk: 48
Ředitelka MěKS Kojetín

Roman Uherek
věk: 50
Technik plyn. zařízení

Tomáš Malčík
věk: 47
OSVČ

Robert Gamba
věk: 54
OSVČ

Zdeněk Novák
věk: 60
Zámečník

Pavel Kusák
věk: 70
Důchodce

Bc. Jiří Kilhof
věk: 50
OSVČ

Martina Nováková
věk: 51
Prodavačka

Ing. Petra Lišková
věk: 42
Asistenka ředitele společnosti

Jiří Šubík
věk: 46
Podnikatel

David Indrák
věk: 54
Vedoucí provozu

Jiří Michálek
věk: 68
Pracující důchodce

Mgr. Jaroslav Prášil
věk: 85
Důchodce

Lenka Blažková Šípková
věk: 66
Důchodkyně

Martin Maga
věk: 42
Dělník

Tomáš Hromada
věk: 29
Mistr na stavbě

Mgr. Hana Rohová
věk: 58
Ředitelka školní jídelny

Petr Špalek
věk: 45
OSVČ

Jaroslav Rosík
věk: 52
Stavbyvedoucí

Marie Kusáková
věk: 64
Pracující důchodkyně

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
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VYBUDOVALI JSME NOVÉ BIOCENTRUM  
S NAUČNOU STEZKOU

www.anobudelip.cz     www.chcemelepsicesko.cz      AndrejBabis

Marek Štětkář

Leoš Ptáček
29 let, podnikatel, ANO 2011 31 let, podnikatel, ANO 2011

Ladislav BradnaLeoš Ptáček
31 let, IT koordinátor,
nezávislý kandidát

Mgr. Noemi Hrubošová
33 let, laboratorní dělník,
nezávislý kandidát

Vít Charvát

25 let, vychovatelka,
nezávislý kandidát

Dominika Pešková
29 let, programátor,
nezávislý kandidát

Adam Šmíd

31 let, porodní asistentka,
nezávislý kandidát

Mgr. Kristýna Odložilíková
22 let, marketing manager,
nezávislý kandidát

Petr Machů

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: ANO 2011

  Investice do chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst 
při maximálním zachování zeleně.
  Maximální snaha využívat efektivně dotace, které vedou  
k rozvoji města.
  Kompletní rekonstrukce kulturního domu Popůvky.
  Vybudování dětského hřiště v místní části Kovalovice.
  Vyvíjení tlaku na Správu železnic k postavení nové nádražní budovy.
  Rozšíření odpočinkové zóny u biotopu.
  Vytvoření parcel určených pro výstavbu rodinných domů.
  Rozšíření sportovišť o multifunkční halu, která by v zimě sloužila 
i jako zastřešená ledová plocha.
  Postupné rekonstrukce bytových jednotek na DPS.

Energický Kojetín s podporou hnutí ANO 2011 není v Kojetíně úplnou 
novinkou. Již v minulém volebním období získali důvěru voličů dva 
kandidáti za hnutí ANO. Jsme příslušníky především mladší generace, 
kterým není lhostejné, jakým směrem se bude město následující 
roky ubírat. Velmi nám záleží na tom, aby lidé napříč generacemi 
společně soužili v ovzduší vzájemné tolerance. Stejně jako do 
minulých komunálních voleb vás oslovujeme s velkou pokorou, ale 
zároveň nabiti pozitivní energií a odhodlaní naše město dále rozvíjet 
v informačních technologiích, občanské vybavenosti, volnočasových 
aktivitách, kultuře, sportu a zaměstnanosti. Jsme přesvědčeni o tom, 
že naše úsilí za poslední čtyři roky přispělo k tomu, že mladá generace 
nebude z Kojetína odcházet, ale naopak se bude vracet zpět. Pomozte 
nám zastupitelstvo obohatit o mladou krev a dejte nám šanci ukázat, 
že v dlouhodobém horizontu je naše úsilí a energie tím správným 
řešením, co Kojetín potřebuje.

VOLEBNÍ PROGRAM:

JE LÍP!
ZA NÁS
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VOLEBNÍ  PROGRAM
Sociální záležitosti a zdravotnictví

- Podpora kvalitní a dostupné terénní péče o seniory,   
- Odlehčovací služby pro rodiny s dlouhodobě nemocnými
- Zajištění zubní péče pro občany i okolí
- Podpora bydlení pro mladé rodiny
- Zefektivnění odpadového hospodářství, revize poplatků

Místní referendum

- O důležitých rozhodnutích města by si měli občané sami rozhodovat pomocí místního referenda.

Sport

- Transparentní financování sportovních klubů,organizací, spolků a tělovýchovných jednot
- Zaměření se na financování sportu pro děti a mládež
- Vytvoření podmínek pro rozvoj amatérského sportu

Bezpečnost

- Funkční výkonná Městská policie s adekvátními podmínkami k práci   
- Úzká spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií
- Podpora smysluplných preventivních programů
- Zaměření na bezpečnost dětí ve veřejném prostoru

Školství a kultura

- Zachování stávající sítě mateřských i základních škol
- Záměr zřízení dětských jeslí pro děti pracujících rodin
- Rovná podpora místních spolků a zájmových skupin

Doprava

- Podpora výstavby cyklotras spolu s okolními obcemi
- Zvýšení parkovacích míst bez záboru zeleně
- Oprava chodníků, umístění nových přechodů pro chodce
- Podpora odklonění kamionové dopravy mimo centrum města   

VOJTĚCH DVOŘÁK 

LIBOR JEŽ

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V KOJETÍNĚ

2022
Zadavatel: SPD, Zhotovitel: SPD

7

Dana Dvorníková David Konečný Veronika Janečková

Jiří Techlovský Petr Hlaváč Ing. Zdeněk Mikulka

www.spd.cz
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Ing. Leoš Ptáček
51 let, starosta

Jitka Tvrdoňová
53 let, zdravotní sestra

Marek Ševeček
54 let,  vedoucí MTZ 

Tereos TTD

Dušan Meduna
48 let, vedoucí úseku 

gastro

RNDr. Jitka Hálková
70 let, lékárník

Jan Krejsa
43 let, hasič

Milan Peterka
44 let, praktik čínské 

medicíny

Mgr. Květoslava Švédová 
59 let, ředitelka gymnázia

Mgr. Rudolf Pavlíček
57 let, ředitel školy

Marek Štětkář
50 let, technik

Ing. Vlastimil Psotka
58 let, ředitel společnosti

MVDr. Marek Odložilík
56 let, veterinář

Jana Vondrová 
62 let, bankovní po-

radce

Richard Barkoci
42 let, vedoucí prodej-

ní sítě

Mgr. Josef Plesník
63 let, ředitel školy

Ing. Roman Dočkal
52 let, vedoucí oddělení 

údržby silnic

Marie Němečková
66 let, důchodkyně

Marek Štětkář

20.

Richard Barkoci

19.

údržby silnic

21.

Marek Ševeček

medicíny

18.

Ing. Vlastimil Psotka

16.

Jana Vondrová 

13.

Marie Němečková

17.

Ing. Roman Dočkal

15.14.

Ing. Leoš Ptáček

1.

Dušan Meduna

4.

RNDr. Jitka Hálková

2.

Jan Krejsa

3.

Mgr. Josef Plesník

6.5.

Mgr. Eva Pěchová
62 let, učitelka

Jitka Tvrdoňová

9.

Milan Peterka

12.

Mgr. Květoslava Švédová 

11.

Mgr. Rudolf Pavlíček

7.

gastro

10.

Mgr. Bc. Blanka Laboňová
58 let, ředitelka Centra

sociálních služeb

Pavel Zapletal
55 let, skladník

Aleš Stavinoha
51 let, zahradník

Volte nezávislé kandidáty 
Našli jsme cestu, 

pojďte po ní s námi!

Volte nezávislé kandidáty 
VOLTE

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA

Děkujeme za Váš hlas!

MVDr. Marek Odložilík

8.

PROČ VOLIT NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY
 Jsme kompaktním týmem lidí se zkušenostmi s řízením procesů ve veřejném sekto-
ru, i v úspěšných soukromých firmách.
 Za našeho vedení v právě končícím volebním období jsme realizovali a dále rozpra-
covali řadu významných projektů, které je třeba dokončit.
 Jsme velmi úspěšní v získávání dotací z různých zdrojů.
 Aktivně vykupujeme přestárlé nemovitosti a systematicky tvoříme bariéry pro obchod 
s chudobou.
 Dlouhodobě a systematicky podporujeme školství, kulturu, sport, volnočasové aktivi-
ty, velkou pozornost věnujeme péči o seniory a postižené občany.
 Chceme dál zlepšovat přívětivou tvář města a pozitivní přístup našich obyvatel.
 Neslibujeme nesplnitelné a jednáme vždy v zájmu Kojetína.

Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje,
přeji vám, ať je vaše volba do zastupitelstva města šťastná a Kojetínu ku prospě-
chu!

Leoš Ptáček, lídr kandidátky KOJETÍN 2022

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
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VZPOMÍNKY

 Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý...

Dne 4. srpna 2022 to bude jeden smutný rok, kdy tragicky zahynul

pan Zdeněk Hošek
S láskou stále vzpomínají manželka Hana, syn Zdeněk a přátelé.

Navždy zůstáváš v našich srdcích!

Již nikdy ti nemůžeme nic jiného dát, jen svíci rozsvítit, květy na hrob položit
a s láskou na tebe vzpomínat.

Dne 13. července 2022 jsme si připomněli nedožité 30. narozeniny našeho syna a bratra

pana Jiřího Zakopala

Stále s bolestí v srdci vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Dne 11. sprna 2022 tomu bylo 19 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček

pan Oldřich Podaný
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. 

Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, abys mohl žíti.
Přestalo srdíčko tlouci, přestala ústa se smát, budeme tatínku drahý stále na Tebe vzpomínat.

Nikdy nezapomeneme dcera Šárka s manželem, vnuk Lukáš s manželkou,
vnučka Denisa s manželem a pravnoučata dominiček, Eliška a Karolínka. 

BLAHOPŘÁNÍ
V pátek 5. srpna 2022 se dožila významného výročí, 95 let,

kojetínská občanka paní Božena Novotná.
S jejím jménem je spojený kulturní a společenský život v Kojetíně ve druhé 
polovině dvacátého století, zejména v šedesátých až osmdesátých letech
a znovu v letech devadesátých a na přelomu století. Toto výročí oslavila

jubilantka v kruhu rodiny, příbuzných, přátel, známých a bývalých
spolupracovníků. Za dlouholetou práci a za rozvoj kultury v Kojetíně poděkovali 
Boženě Novotné starosta města Leoš Ptáček a ředitelka Městského kulturního 

střediska Kojetín Hana Svačinová v pátek 12. srpna 2022 při zahájení
Kojetínských hodů 2022 na vernisáži výstavy „Když technika byla ještě
v plenkách“. Při této příležitosti obdržela „Čestné uznání Města Kojetína

a Městského kulturního střediska Kojetín za celoživotní práci a mimořádný
přínos  v oblasti kultury“. Po celý svůj profesní život pracovala Božena Novotná 

v oblasti kultury. Byla vedoucí kulturního zařízení – Osvětová beseda
v Kojetíně (nástupcem pak bylo Městské kulturní středisko Kojetín). V činnosti 

zařízení prosazovala a zaváděla nové metody a formy kulturně výchovné
činnosti. Stála u zrodu kulturního měsíčníku, který je nejstarším kulturním

zpravodajem v regionu a pod názvem Kojetínský zpravodaj vychází dosud. 
Své organizační schopnosti využila při získávání a zapojování zájemců

o činnost v souborech zájmové umělecké činnosti (fotografický kroužek, tvůrčí 
skupina Signál 64, divadelní soubor Hanácká scéna, národopisný soubor
Hanácká beseda, Hanácká hudba, taneční orchestry a jiné. Mnohé ve své

činnosti pokračují dosud). Některé z těchto souborů Boženu Novotnou
jmenovaly čestnou členkou. Sama se realizovala v divadelním souboru

Hanácká scéna Kojetín a do paměti diváků z Kojetína a okolí se zapsala řadou 
vynikajících rolí, jak divadelních, tak i filmových.

Děkujeme paní Boženě Novotné za její dlouholetou práci pro obyvatele 
města Kojetín. Do dalších let přejeme především pevné zdraví,

životní pohodu, spokojenost a optimismus.
Redakční rada Kojetínského kulturního zpravodaje, pracovníci MěKS Kojetín, 

kojetínské knihovny, členové DS Hanácká scéna Kojetín,
tvůrčí skupiny Signál 64 a Hanácké besedy
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POHLEDEM FOTOGRAFA
Statisíce okřídlených mravenců bylo možné sledovat v po-
sledním srpnovém týdnu v Kojetíně i jinde. Jde o významný 
jev v životě těchto hmyzích druhů, kdy samci tvoří obrov-
ská hejna a nabízejí se tak k výběru své mravenčí královně 
k vytvoření dalšího pokolení.

Labutí rodinka si vybrala poněkud nebezpečnou cestu přes 
koleje na tovačovských jezerech.

Pavouček běžník v malinách. Čápi bílí letos na Kojetínsku vyhnízdili kromě Kojetína 
také v Křenovicích, Oplocanech, Němčicích nad Hanou 
a v Tovačově. Vyvedli dvanáct mláďat a nezbývá, než 
popřát jim šťastnou cestu do Afriky.

Jiří Šírek

Babočka admirál je symbolem konce léta i prázdnin.
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NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA KOJETÍNA

Natálie Bertóková

Blahopřejeme!          Foto: Jana Večeřová

Aneta Korcová

Richard Jílek

"My zme děcka z Bezměrova. Hrajeme si, zpíváme.
A tu našu zlató Hanó, tu nikemu nedáme!"


