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KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

NOVOROČNÍ ZDRAVICE STAROSTY MĚSTA KOJETÍNA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás s počátkem roku 2023 pozdravil 
a popřál mnoho úspěchů, pokusil se shrnout uplynulý rok, 
a vyslovil několik přání do let následujících.
Pokud jsme si zvykli, zejména v souvislosti s virovou náka-
zou, nazývat uplynulá léta turbulentními, rok 2022 nás pře-
svědčil o tom, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě 
hůř. To poslední, co bych ve svém novo-
ročním poselství chtěl šířit, jsou negativní 
emoce. V souvislosti s dobyvačnou vál-
kou na Ukrajině, kterou vrcholní předsta-
vitelé Ruska pokrytecky nazývají speciální 
vojenskou operací, lze mluvit o období 
zalitém sluncem jen stěží. První z mých 
přání pro rok následující je tedy ukončení 
zabíjení Čechům tak blízkých lidí, a stejně 
tak ničení jejich země.
Přímou souvislost s válkou na Ukrajině 
mají mimo jiné i ceny energií, které zejmé-
na v českých zemích vyrostly do nepo-
znaných výšin, nepříznivě ovlivňují chod 
každé domácnosti, a stejně tak konku-
renceschopnost mnoha zaměstnavatelů. 
Bohužel i v tomto případě nám nezbývá 
než jen vyslovit přání, a věřit, že politi-
ci, kteří řídí naši zemi, najdou dostatek 
schopností ke zvrácení tohoto dlouhodo-
bě neudržitelného stavu.
To, co ale ovlivnit můžeme, a oč jde ve-
dení radnice především, je aktuální smě-
řování našeho města. Kojetín procházel 
již dvě volební období velkými změnami, 
a loňské komunální volby rozhodly o tom, 
že v podobném duchu bude možné pokra-
čovat. Jsem si vědom, že rozvoj města je 
teď velmi bouřlivý, a ne všechna rozhod-
nutí jeho vedení a investice se setkávají 
s pochopením plošně.
Vážení Koječáci, velmi bych si přál, aby 
se s kroky, které vedení radnice podniká, 
a které, pevně věřím, ocení zejména ge-
nerace příští, ztotožnili naši občané v co 
největší míře, a abychom v otázkách roz-
voje Kojetína byli, pokud možno, jednot-

ní. Přál bych všem i to, aby každý z nás byl na své město 
pyšný, a ze všech sil přispíval k obnově jeho dobrého 
jména. A zejména, aby všechny domácnosti v Kojetíně byly 
provoněny láskou a vzájemnou úctou.

Mnoho štěstí v roce 2023!
Leoš Ptáček, starosta města
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 5. schůzi konané dne 5. prosince 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření smlouvy č. 503/
C2/2022 o poskytnutí finančních pro-
středků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 
v rámci akce „Cyklostezka kolem 
Alberta“ – ISPROFOND 5718510104, 

mezi příjemcem Městem Kojetín 
a Státním fondem dopravní infrastruk-
tury Praha 9. 

Rada Města Kojetína se na své 6. schůzi konané dne 13. prosince 2022
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí informaci o rozpoč-
tovém opatření č. 24/2022, které bylo 
provedeno na základě pověření dle 
usnesení zastupitelstva č. Z18/10-22. 
Rozpočtovým opatřením č. 24/2022 
bylo provedeno přijetí a poskytnutí 
průtokového transferu pro DDM Ko-
jetín p.o., kterými se:
zvyšují příjmy o           1 159,91 tis. Kč
zvyšují výdaje o          1 159,91 tis. Kč,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 25/2022, kterým se:
zvyšují příjmy o částku 90,20 tis. Kč
zvyšují výdaje o částku    90,20 tis. Kč, 
- schválila rozpočty a střednědobé 
výhledy rozpočtu zřízeným příspěvko-
vým organizacím,
- schválila plány oprav a investic 
k čerpání finančních prostředků z in-
vestičního fondu na rok 2023 a k čer-
pání finančních prostředků na opravy 
z provozního příspěvku na rok 2023,
- schválila zveřejnění záměru proná-
jmu nebytových prostor č. 6, 7, 8, 9 
a 10, o celkové výměře cca 69,10 m2, 
ve  II. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 1373, stavba občanského vyba-
vení, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 1636/1, zastavěná plocha a ná-
dvoří, na ulici 6. května, to vše v k. ú. 
Kojetín,  jako prostor sloužících k pod-
nikání, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 608,47 Kč/
m2/rok + zálohy na služby spojené 
s nájmem, v případě zájemce, který je 
plátcem DPH, bude výše nájemného 
navýšena o DPH v platné základní 
sazbě ke dni uskutečnění zdanitelné-
ho plnění,
- schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi Českou republikou 
– Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, jako půjčitelem, 
a Městem Kojetín, jako vypůjčitelem, 
kdy předmětem smlouvy je výpůjčka 
prostor v budově požární stanice na 
ulici Kroměřížská 202, která je sou-
částí pozemku parc. č. 586, a v budo-
vě garáží s přístavbou bez č. p., která 
je součástí pozemku parc. č. 2272, to 
vše v k. ú. Kojetín, v majetku České re-
publiky, na dobu určitou od 1. 1. 2023 
do 31. 12. 2030,

- schválila uzavření dodatku č. 3 ke 
smlouvě o nájmu prostor a zařízení te-
pelného hospodářství, ze dne 17. 10. 
2017, kterým se příloha č. 1 smlouvy 
v části specifikace kotelny „KT 3 ko-
telna NPK NOVÁ“ nahrazuje novým 
zněním,
- schválila uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu 
mezi Městem Kojetínem, jako „budou-
cí povinný“ a společností Accolade CZ 
66, s. r. o., člen koncernu, jako „budou-
cí oprávněný“. Pozemek p. č. 5747/1 
a 5748/1, oba ostatní plocha, v kata-
strálním území Kojetín a obci Kojetín, 
budou dotčeny stavbou dopravního 
napojení a inženýrské sítě pro nový 
podnikatelský areál,
- schválila uzavření nájemní smlou-
vy a smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti na stavbu „Vý-
stavba chodníků na ul. Padlých hrdi-
nů, Kojetín“ mezi Městem Kojetínem, 
jako „nájemce či budoucí oprávněný“ 
a Olomouckým krajem, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací – právo hos-
podaření se svěřeným majetkem Olo-
mouckého kraje, jako „pronajímatel či 
budoucí povinný“. Předmětem nájmu 
a zřízení služebnosti je dotčení části 
pozemku p. č. 5671/2 a 5671/3, oba 
ostatní plocha-silnice, v katastrálním 
území Kojetín, výstavbou chodníků,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje částí pozemků p. č. 603/2, 
p. č. 603/11 a p. č. 5749, vše ostatní 
plocha o celkové výměře cca 1555 
m2, které bude upřesněno geometric-
kým plánem po realizaci stavby, vše 
v katastrálním území Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína, za 
účelem realizace stavby „KOJETÍN-
-PRODEJNA POTRAVIN“ v ul. Dudí-
kova v rozsahu dle přiloženého zábo-
rového elaborátu. Podmínky převodu 
budou ujednány ve smlouvě o uzavře-
ní budoucí smlouvy o převodu vlast-
nického práva k nemovitým věcem, 
o zřízení služebnosti a o právu provést 
stavbu, 
- schválila uzavření dodatku č. 3 ke 

smlouvě o obstarání správy a provo-
zu veřejných pohřebišť ze dne 16. 12. 
2020, ve znění pozdějších dodatků, 
mezi Městem Kojetín, jako objedna-
telem, a společností Technis Kojetín, 
spol. s r.o., jako poskytovatelem, kte-
rým dojde ke změně výše ceny za 
poskytované služby a změně přílohy 
č. 2 smlouvy – Ceník prací a služeb, 
s účinností od 1. 1. 2023,
- stanovila pravidla pro přijímání 
a vyřizování petic v souladu s vnitřním 
předpisem č. 5/2022 - Směrnice pro 
přijímání, projednávání a vyřizování 
peticí, 
- revokovala usnesení č. R 28/11-22 
z 2. 11. 2022,
- zřídila v souladu s ustanovením 
§ 102, odst. 2, písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) osmičlennou komisi školství, 
sedmičlennou komisi životního pro-
středí, čtyřčlennou komisi bezpečnosti 
a prevence kriminality, devítičlennou 
komisi pro poskytování dotací, deseti-
člennou povodňovou komisi, 
- jmenovala s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Komise školství RM (Ru-
dolf Pavlíček) a členy Komise školství 
(Jiří Isakidis, Ivana Krčmařová, Hana 
Rohová, Květoslava Švédová, Josef 
Plesník, Mojmír Přikryl, Jana Hrušá-
ková),
- jmenovala s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Komise životního prostředí 
RM (Jaroslav Minařík) a členy Komi-
se životního prostředí a zemědělství 
(Ladislava Minaříková, Martina Krybu-
sová, Petr Dostálík, Antonín Výtiska,  
Jaroslav Bělka, Jaroslav Drbal),
- jmenovala s účinností od 1. 1.2023 
předsedu Komise bezpečnosti a pre-
vence kriminality (Jiří Hübner) a členy 
Komise bezpečnosti a prevence krimi-
nality (Vojtěch Dvořák, František Kra-
váček, Luboš Kočička),
- jmenovala s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Komise pro poskytování do-
tací (Jiří Petružela) a členy Komise pro 
poskytování dotací (Alena Koldová, Pa-
trik Janeček, Martin Berčík, Vít Charvát, 
Marek Ševeček, František Krejčiřík, 
Leoš Ptáček, Jaroslav Bělka),
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- jmenovala v souladu s ustanovením 
§ 78, odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých záko-
nů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Povodňové komise (Leoš 
Ptáček) a členy Povodňové komise 
(Arnošt Petružela, Jaroslav Bělka,  
Dušan Ševčík (PČR, OO Kojetín), Mi-
roslav Charvát (HZS), Martin Jurečka 
(Povodí Moravy, s.p.), Adrian Jiřík (MP 
Kojetín), Vlastimil Psotka (TECHNIS 

Kojetín spol. s r. o.), Tomáš Stavinoha 
(JSDH Kojetín)),
- schválila termínový a obsahový plán 
jednání Rady města Kojetína na rok 
2023,
- schválila užití pozemků parc. 
č. 4414/7, 1341/16, 4916/1, 5682/3, 
6314/5 v katastrálním území Kojetín 
a parc. č. 212/2 v katastrálním území 
Kovalovice u Kojetína pro náhradní vý-
sadbu stromů a keřů, a pozemků parc. 
č. 238/1 a 238/2 v katastrálním území 

Popůvky u Kojetína (bývalá skládka) 
k náhradní výsadbě pouze keřů,  
- schválila uzavření příkazní smlouvy 
č. GHC/2022-11-20 na akci “Rekon-
strukce chodníků na ulici Přerovská 
a Komenského náměstí – Rozvoj měst-
ské mobility“, uzavírána mezi Měs-
tem Kojetín a společností GHC regio 
s. r. o., za nabídkovou cenu 134 000 Kč 
bez DPH. Nabídková cena bude navý-
šena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 3. zasedání, konaném dne 13. prosince 2022,

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo prodej částí pozemků 
p. č. 624 zahrada o výměře cca 245 
m2, p. č. 623 zahrada o výměře cca 
257 m2, p. č. st. 416 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře cca 15 m2 

a p. č. st. 417 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře cca 190 m2, vše v ka-
tastrálním území Kojetín, z vlastnictví 
Města Kojetína do vlastnictví společ-
nosti Měšťanský pivovar Kojetín a. s., 
za cenu ve výši 1.200 Kč/m2 + DPH, 
a za podmínky úhrady veškerých ná-
kladů s převodem spojených kupují-
cím – v tom geometrický plán, právní 
služby, správní poplatek při vkladu 
práva do KN, 
- neschválilo prodej části pozemku 
p. č. 7236 ostatní plocha o výměře 
cca 45 m2 (nebo pozemku p. č. 7236 
ostatní plocha o výměře 397 m2), 
v katastrálním území Kojetín, který je 
ve vlastnictví Města Kojetína,
- schválilo rozpočet města Kojetína 
na rok 2023, který zahrnuje:
příjmy ve výši      158 196,02 tis. Kč
výdaje ve výši      227 561,70 tis. Kč
financování ve výši    69 365,68 tis. Kč,
- schválilo střednědobý výhled roz-
počtu na roky 2024 až 2027,
- schválilo změnu termínu čerpání 
a vyúčtování dotace poskytnuté žada-
teli Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu Kojetín,
- schválilo uzavření dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace uzavřené dne 26. 9. 2022 mezi 
Městem Kojetínem a Základní organi-
zací Českého zahrádkářského svazu 
Kojetín,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a stano-
vuje sazbu místního poplatku ve výši 
790 Kč,
- vzalo na vědomí výroční zprávy 
Základní školy Kojetín, náměstí Míru 
83, Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín, 
za školní rok 2021/2022,
- zvolilo s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Finančního výboru Zastu-
pitelstva města Kojetína (Ilona Vever-
ková) a další členy Finančního výboru 
Zastupitelstva města Kojetína (Veroni-
ka Janečková, Martin Barták, Martin 
Berčík, Kristýna Odložilíková),
- zvolilo s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Kontrolního výboru Zastupi-

telstva města Kojetína (Ladislav Šťast-
ník) a další členy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Kojetína (Pavel 
Chovanec, Jan Polách, Martin Smu-
tek, Monika Kantorová),
- zvolilo s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Osadního výboru Popůvky 
(Jiří Hübner) a další členy Osadní-
ho výboru Popůvky (Marián Rusňák,  
Jan  Krejsa),
- zvolilo s účinností od 1. 1. 2023 
předsedu Osadního výboru Kovalo-
vice (Petra Skřipcová) a další členy 
Osadního výboru Kovalovice (Pavel 
Kusák, Mojmír Večerka),
- schválilo příděl, kterým je tvořen 
Sociální fond Města Kojetína, ve vo-
lebním období 2023–2026 ve výši 3 % 
z ročního objemu nákladů zúčtova-
ných na platy a náhrady platů a odmě-
ny za pracovní pohotovost,
- schválilo termínový a obsahový plán 
jednání zastupitelstva na rok 2023.

Starosta města Kojetína
zve na zasedání 

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOJETÍNA
které se uskuteční 

v úterý 31. ledna 2023
od 16 hodin v sále VIC,
Masarykovo náměstí 8.

                  Leoš Ptáček, starosta

POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SEMINÁŘE 
K DOTAČNÍMU PROGRAMU  

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – LIGHT 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na informační semináře k dotačnímu programu Nová 
zelená úsporám – Light. 

 

 Informační seminář v Troubkách: 

Datum, čas: 3. 1. 2023 v 16:00 hod. 

Místo konání: Reprezentační místnost Obecního úřadu Troubky, Dědina 286/29. 

 

 Informační seminář v Kojetíně: 

Datum, čas: 5. 1. 2023 v 16:00 hod. 

  Místo konání: Sál Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo nám. 8, Kojetín. 

 

Z dotačního programu je možno hradit zateplení rodinných domů, výměnu oken a 
vchodových dveří až do výše 150.000 Kč. 

Seminář je určen pro: 

- Osoby pobírající starobní důchod či invalidní důchod III. stupně 
- Domácnosti pobírající příspěvek na bydlení 

 

V případě že Vás informace na semináři zaujmou, je možné si domluvit osobní 
konzultaci Vašich záměrů. Pokud se nemůžete zúčastnit, neváhejte nás 

kontaktovat na tel.: 777 889 078. 

                               Budeme se na Vás těšit 

                Pracovnice kanceláře MAS Střední Haná 

                        www.masstrednihana.cz 
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INFORMACE PRO OBČANY
Oznámení o době
a místě konání volby 
prezidenta
České republiky
Starosta města Kojetína dle usta-
novení § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta re-
publiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), 
ve znění pozdějších předpisů, ozna-
muje:
1. Volba prezidenta České republiky 
se uskuteční
v pátek 13. ledna 2023, v době 
od 14 do 22 hodin
a v sobotu 14. ledna 2023, v době 
od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 je místnost 
v Kulturním domě – Sokolovně Ko-
jetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, 
Kojetín I-Město pro voliče bydlící v uli-
cích: Dudíkova, Kuzníkova, Nádražní, 
náměstí Republiky, Padlých hrdinů, 
Rumunská,
- ve volebním okrsku č. 2 je místnost 
v Základní škole Kojetín, náměstí Míru 
83, Kojetín, Kojetín I-Město pro voliče 
bydlící v ulicích: Družstevní, Husova, 
Křenovská, náměstí Míru, náměstí 
Svobody, Palackého, Pořadí, Tyršova, 
Vyškovská,
- ve volebním okrsku č. 3 je místnost 
v Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, Kojetín, Kojetín I-Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Blanská, 
Komenského náměstí, Kroměřížská, 
Nová, Růžová, Ztracená,
- ve volebním okrsku č. 4 je místnost 
v Základní škole Kojetín, Sladovní 
492, Kojetín, Kojetín I-Město (budova 
Odborného učiliště a Základní školy 
Křenovice) pro voliče bydlící v ulicích: 
Jana Peštuky, Sladovní,
- ve volebním okrsku č. 5 je místnost 
v budově Vzdělávacího a informač-
ního centra, Masarykovo náměstí 8, 
Kojetín, Kojetín I-Město pro voliče by-
dlící v ulicích: Masarykovo náměstí, 
Mlýnská, náměstí Dr. E. Beneše, Olo-
moucká, Podvalí, Přerovská, Příční, 
Samota, Stružní, Tržní náměstí, Vče-
lín, Zahradní, Závodí,
- ve volebním okrsku č. 6 je místnost 
v budově Gymnázia Kojetín, Sva-
topluka Čecha 683, Kojetín, Kojetín 
I-Město pro voliče bydlící v ulicích: Bří 
Šmejdovců, Čsl. legií, Dvořákova, Ha-
vlíčkova, Hanusíkova, Chytilova, Jirás-

kova, Marie Gardavské, Polní, Sado-
vá, Svatopluka Čecha, Stan. Masara, 
6. května, Tvorovská,
- ve volebním okrsku č. 7 je místnost 
v Kulturním domě Popůvky 37, Ko-
jetín, Kojetín II-Popůvky pro voliče by-
dlící v Kojetíně II-Popůvky,
- ve volebním okrsku č. 8 je místnost 
v Kulturním domě Kovalovice 1, Ko-
jetín, Kojetín III-Kovalovice pro voliče 
bydlící v Kojetíně III-Kovalovice.
3. Volči musí ve volební místnosti pro-
kázat svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 

průkazem nebo cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem R.
Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství potřebným dokla-
dem, nebude mu hlasování umožně-
no.
4. Každému voliči budou dodány tři 
dny přede dnem konání voleb hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.          
             

  Leoš Ptáček
starosta města Kojetína
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REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2022 
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Město Kojetín obdrželo
cenu za počin v ochraně 
životního prostředí
za rok 2022
Biotop v Kojetíně s upraveným oko-
lím rybníka Na Hrázi, koupalištěm 
a hřištěm Loď se během své krátké 
existence stal oblíbeným cílem vy-
cházek občanů a návštěvníků Kojetí-
na.
Olomoucký kraj každoročně vyhla-
šuje Ceny za přínos v oblasti ži-
votního prostředí. Ovzduší, vodní 
zdroje, příroda a krajina – to jsou 

nedílné součásti životního prostře-
dí, které nás obklopují, a o kte-
ré bychom měli s láskou pečovat. 
I proto Olomoucký kraj oceňuje 
a zviditelňuje ty, kterým na stavu ži-
votního prostředí záleží. Město Ko-
jetín získalo první cenu v konkurenci 
obcí Rapotín, Vikýřovice a Petrov 
nad Desnou s protipopovodňovými 
opatřeními, Litovlí s alejí a Lutínem 
s polopodzemními kontejnery na 
odpad. 
Biocentrum Kojetín – předmětem uve-
dené stavby byla revitalizace území 
v severní části města vybudováním 
významného krajinného prvku, a to 

soustavy průtočných, neprůtočných 
tůní a luk, včetně naučné stezky 
osazené informačními tabulemi. Po 
realizaci území splňuje především 
funkci ekologickou (vhodné prostředí 
pro výskyt rostlin a živočichů váza-
ných na existenci trvalé vodní plochy 
a mokřadu). Vzniklo tak morfologicky 
pestré dynamické území s naučnou 
stezkou pro ekologickou výchovu.
Vzhledem k celkové rozloze budo-
vaného mokřadu (cca 10 ha) došlo 
k výraznému navýšení schopnosti 
zadržování vody v krajině této oblasti 
v obdobích sucha, ale současně také 
k posílení možnosti pojmout velký 
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objem vody v případě povodní, či pří-
valových srážek.
Proměna nevyužívaného pozemku 
v atraktivní a zajímavou lokalitu, na-
bízející poznání, aktivní relaxaci, od-
dych a využití pro všechny věkové 
kategorie obyvatel v blízkosti centra 
města.
Sloučení, realizace a zřízení vý-
znamného krajinného prvku s ekolo-
gickou funkcí – vhodné prostředí pro 
výskyt rostlin a živočichů vázaných 

na existenci trvalé vodní plochy, 
zadržování vody v krajině, ochrana 
před povodněmi a před suchem.
Biocentrum Kojetín bylo realizováno 
od července 2020 do května 2022 
za 30 mil Kč s využitím 100% dotace 
z EU. V roce 2022 bylo doplněno 
naučnou stezkou s osmi zastavení-
mi za 2,254 mil Kč s přiznanou do-
tací 1,135 mil Kč. V roce 2023 bude 
v areálu biocentra realizovaná po-
vrchová úprava chodníku po trase 

naučné stezky, která umožní pohyb 
i po dešti, kdy je terén značně blátivý. 
Dále se zpracovává projektová doku-
mentace k rozšíření naučné stezky 
a biotopu včetně nové lávky přes 
mlýnský náhon v prostoru pod Obo-
rou, kde jsou nevyužité pozemky 
a rybníček. Uvažuje se i o zřízení 
skutečné obory se zvířaty. Kojetín 
bude mít rozsáhlou relaxační klido-
vou zónu, která bude chloubou měs-
ta.                               Jaroslav Bělka 
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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

Rok 1957
Celostátní události:
15. 1. byli v Praze odsouzeni pro 
špionáž a velezradu Dr. Kvíčera 
a Dr. Potoček k trestu smrti, řed. Ti-
cháček 15 let žaláře, Pochov 10 let. 
Od 15. 1. do 29. 1. byla na návštěvě 
v Moskvě českosl. vládní delegace 
s prezidentem Ant. Zápotockým a mi-
nisterským předsedou Vil. Širokým. 
2. 5. zahájení 10. mezinárodního Zá-
vodu míru Praha-Berlín-Varšava za 
účasti čtrnácti států a 85 startujících. 
Zvítězilo Bulharsko, Československo 
na 12. místě. 15. 5. Anglie svrhla na 
Vánočních ostrovech v Tichém oceá-
nu pokusnou vodíkovou bombu přes 
protesty celého světa. 10. 7. přijela 
do Československa na návštěvu 
ruská vládní delegace s předsedou 
ministrů Bulganinem a Chruštovem, 
která potrvala do 17. 7. Velký rozruch 
způsobila v celém světě umělá oběž-
nice, kterou vystřelili sovětští vědci 
4. 10. Dne 4. 11. opět vypuštění dru-
hé umělé družice ve váze 55 kg do 
výše 1 500 km i se živým tvorem, 
psem. 13. 11. zemřel po krátké ne-
moci prezident republiky Ant. Zápo-
tocký ve věku 73 let. V pondělí dne 
18. 11. byl pohřeb žehem za účasti 
téměř všech států a dne 19. 11. byl 
zvolen jednohlasně prezidentem Ant. 
Novotný, první tajemník KSČ.

Domácí události:
6. 1. ples KSČ. Zpěvohra „Děvče 
z předměstí“ se opakovala 10. 1. 
v Uhřičicích, 17. 1. v Bezměrově, 
22. 1. v Oplocanech a 29. 1. ve Věž-
kách. 26. 1. maškarní ples myslivec-
kého spolku, návštěva slabší, jen asi 
24 masek. 5. 2. zdravotní přednáš-
ka Dr. Kociána z Kojetína o chřipce 
s poučným filmem. 16. 2. ples rodi-
čovského sdružení. 26. 2. lékařská 
prohlídka všech žen od 15 let, ochra-
na proti rakovině. 10. 3. mezinárodní 
den žen a svátek matek, školní děti 
přednášely v komunálním hostinci 
a členové OB zapěli několik pěkných 
písní. V únoru přistoupil do JZD další 
rolník Jos. Ošťádal se 7 ha půdy, za-
bírají se další pozemky. 3. 5. se od-
stěhoval z čís. 61 V. Fenyk na Brun-
tálsko a na jeho místo se nastěhoval 
Moučka z Chropyně. 6. 5. očkování 
všech předškolních dětí proti dětské 
obrně. 19. 5. provedeny volby do 
MNV, ONV a KNV za účasti 225 voli-

čů a jsou zvoleni Ol. Srbecký, zedník, 
55 r. 201 hlas, Hájek Jindřich, stroj-
ník, 41 r. 199 hl., Baroš Jos., zed-
ník, 35 r. 197 hl., Václavíčková Lud., 
69 r. 195 hl., Motalík Fr., strojník, 
48 r. 195 hl., Navrátil Fr., důchodce, 
46 r. 194 hl., Večerková B., 37 r. 193 
hl., Večerka Vlad., zedník, 47 r. 193 
hl., Motalík Jar., úředník, 25 r. 192 hl., 
Vojáček Jindř., tesař, 37 r. 191 hl., 
Zdráhal Aug., důchodce, 57 r. 187 
hl. Předsedou zvolen Baroš Jos., 
pokladník Motalík Fr. a Zdráhal Aug. 
tajemník. Do ONV zvolen Jiří Beneš, 
rolník a poslanec, Měrovice. Do KNV 
Karel Sýkora, učitel v Kojetíně. Od 
1. 6. zavedeno lepší spojení autobu-
sové k vlakům do Kojetína, celkem 
osm za den. 16. 6. dětské divadlo 
a pak 23. 6. zájezd školních dětí au-
tobusem na Praděd. Okolo 15. 7. za-
čaly žně při špatném počasí, prší až 
do 29. 7. Dne 1. 8. se začalo mlátit 
na dvou strojích. 4. 8. hodky se mší 
sv. a místní hudbou, odpoledne ve-
selice. 18. 8. se odstěhoval řídící uč. 
J. Štěpán na školu do Kokor a 14. 
8. se přistěhoval nový uč. Olšanský 
z Kojetína. 18. 8. zájezd místních ob-
čanů autobusem na Velehrad, Buch-
lovice a Luhačovice. 1. 9. zájezd 
družstevníků autobusem na Sloven-
sko. 20. 10. zájezd místních občanů 
autobusem na divadlo do Olomouce. 
30. 11. střelecká zábava, návště-
va slabá. Na základě amnestie byl 
4. 12. propuštěn z vězení Lud. Be-
ran. 22. 12. opět zájezd na divadlo 
do Olomouce „Polská krev“. Fran. 
Hradil a Ludv. Plesníková vstoupili 
do JZD. Stan. Dřímal postavil přední 
část staveni. Začaly práce na úpravě 
zámku na kulturní dům. Opravy dom-
ku, jako nová okna Burian K. č. 68, 
Motalíková M. č. 26., Zahradníček 
J. č. 22, Mikulec R. č. 23. Stan. Ples-
ník začal stavět nový domek. Letošní 
úroda byla dobrá, hlavně řepy, rov-
něž švestek byla veliká úroda, zato 
jablek bylo málo a špatné. Ceny obilí 
nezměněny. Na prodejně Jednota 
je opět nový prodavač, Alois Malčík 
z Polkovic. Ferd. Tomeček se odstě-
hoval do Lulče.
Počasí:
Nový rok začal teplým počasím, 
až 20. 1. trochu sněhu a zima, pak 
sychravo. Od 1. 2. teplo do 24. 2., 
pak střídavé počasí, časem chlad-
no, noční mrazíky. 20. 3. se začalo 
set, od polovice dubna kvete strom. 

Do 1. 5. jsou jarní práce skončeny 
a pak se ochladilo a celý květen byla 
zima. Od 1. 6. teplo a nastaly parné 
dny a sucho. Jeteliny a lucerky za-
schly, směsky, které nasely, nevze-
šly, louky také zaschly, lidé nemají 
čím krmit dobytek. Skrmují ryž i pše-
nici, řepy a zemáky žloutnou. 1. 7. 
slabý déšť. 14. 7. bouřka s deštěm, 
začátek žní chladno a deštivo. Dne 
13. 8. se přehnala Olomouckým kra-
jem větrná smršť provázená bouří, 
průtrží mračen a krupobitím. Podle 
zpráv se hnala od Čes. Budějovic až 
po Ostravu a nadělala mnoho škod. 
Stromy vyvrácené i s kořeny, tele-
grafní a elektrické sloupy vyvrácené, 
v Kojetíně na hřbitově třináct pomní-
ků převrácené, někde i střechy od-
nesené. V Bochoři shozená kostelní 
věž a na poli ohromné škody. Sedm 
minut to trvalo. U nás se to projevilo 
jen vichřicí bez bouře a škod. Na-
stalo pak chladné a deštivé počasí, 
polní práce jsou zpožděny. Až říjen 
byl pěkný, v listopadu proměnlivo. 
30. 11. velká zima. 3. 12. padá sníh. 
4. 12. námraza, autobusy nejezdí. 
6. 12. se oteplilo a mírně až do konce 
roku, který byl víc suchý než mokrý.
Sňatky:
26. 1. Beranová Jarmila se provdala 
za Jos. Pačiska z Kojetína, t. č. voj. 
31. 3. Vaculíková Marie se provda-
la za Lad. Chorého do Vrchoslavic. 
6. 7. Marie Mikulcová se provdala za 
Vojt. Svačinu do Vrchoslavic. 13. 7. 
Vaculík Frant., t. č. vojín, a Věra Ne-
jezchlebová Chvozdečko u Litovle.
Narození:
Dětí se narodilo šest a sice:
10. 3. Pačískovi č. 29 dcera, 
17. 5. Kusákovi B. Čís. 10 dcera, 
8. 7. Moučkovým č. 61 syn, 29. 9. 
Spálovským čís. 28 syn, 15. 10. Cho-
rým č. 14 dcera, 25. 10. Šimčíkovým 
čís. 19 syn.
Úmrtí:
15. 2. zemřela Marie Šimčíková 
ve věku 70 let, svobodná, bydlící 
se svou sestrou vdovou Anežkou 
Slováčkovou čís. 46. 22. 5. zemřel 
Dr. J. Svozil, lékař v Přerově, ve 
věku 72 let, zdejší rodák, byl synem 
nájemce statku, který zde hospo-
dařil 34 let, tj. od roku 1888–1922. 
18. 8. se zastřelil 22 letý svobodný 
Vlad. Zdráhal v Křenovicích pro ne-
shojitelnou nemoc. 28. 11. zemřela 
Marie Ježková ve věku 39 let č. 50.

pokračování příště
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Vánoční atmosféra
v MŠ Kojetín
Vždy na konci roku na nás čeká čas 
adventní. Měl by to být čas klidu, se-
tkávání a příprav na Vánoce. Ke svá-
teční náladě přispívala po celý prosi-
nec výzdoba školy a jednotlivých tříd. 
Přáli jsme si, aby chvíle adventu patřily 
k těm nejkrásnějším a nejradostněj-
ším. Při procházkách městem jsme 
obdivovali vánoční výzdobu a navští-
vili jsme i vánoční výstavu betlémů 
v galerii VIC Kojetín.
Začátek prosince patří návštěvě Mi-
kuláše, Andílka a Čertíka. V pondělí 
5. prosince 2022 proběhla na obou 
budovách mateřské školy „Mikulášská 
nadílka“. Děti se zprvu čertíka bály 
a hlavně ty, které „zlobily“, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo. Děti z každé 
třídy Mikulášovi zarecitovaly básničku 
a zazpívaly písničku a tak na závěr 
dostaly všechny malou sladkou odmě-
nu. Za letošní veselé dopoledne patří 

všem dík. 
Celý podzim chodíme pravidelně do 
sportovní haly. V prosinci proběhl již 
tradiční vánoční turnaj ve florbale, 
Sluníčka a Pastelky jsou na hřišti jako 
doma.
V prosinci čekala děti i dvě kulturní 
představení. Opět jsme v obou ma-
teřských školách s nadšením přiví-
tali Kašpárka s pohádkou, kterou si 
pro děti připravily učitelky. V pondělí 
12. prosince 2022 v dopoledních ho-
dinách za námi přijelo Maňáskové di-
vadélko paní Borošové s „Vánoční po-
hádkou“. Děti se připomněly některé 
vánoční tradice a koledy a seznámily 
se s několika druhy loutek. Vánočně la-
děný příběh s pohádkami a písničkami 
v nás zanechal tu pravou vánoční at-
mosféru.
Děti ze třídy Pastelek poděkovaly na 
radnici všem zaměstnancům MěÚ Ko-
jetín za celoroční spolupráci a také bý-
valým zaměstnancům úřadu na jejich 
každoročním setkání ve školní jídelně. 

Děti ze Sluníček zase svým vystoupe-
ním potěšily kuchařky ve školní jídelně.
Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí 
i učitelek jsme se i letos museli vzdát 
vánočních besídek. Nechtěli jsme dále 
zvyšovat riziko nemocnosti dětí i do-
spělých. Bylo to pro nás těžké rozhod-
nutí a děti i nás to velmi mrzelo, pro-
tože jsme naživo chtěli našim blízkým 
ukázat, co jsme se naučili, a společně 
strávit pár slavnostních chvil. Pro své 
blízké jsme proto připravili alespoň 
malý vánoční dárek a natočili vánoční 
pozdrav na video.
Prosinec plný zážitků je za námi a na 
co se můžeme těšit od ledna? Určitě 
se společně půjdeme podívat na Jes-
ličky do kostela a děti z mladších tříd 
se koncem ledna můžou těšit na mo-
bilní dopravní hřiště ve sportovní hale 
v Kojetíně,
Na závěr nezbývá, než popřát všem 
pevné zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů v roce 2023.
  vedení MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Krabice od bot
Vánoční sbírku dárků pro děti ohrože-
né chudobou pořádá Diakonie ČCE.
Většina tříd II. stupně se zapojila do 
této akce z podnětu žákovského par-
lamentu.
Žáci se ve třídách domluvili, zda ob-
darují dívku nebo chlapce ve vybrané 
věkové kategorii. 
Kdo se chtěl na sbírce podílet, přinesl 
dárek. Naplněné krabice předala uči-

telka Iva Caletková zaměstnancům 
sběrného místa v Chropyni.
Zapojením se do sbírky Krabice od bot 
dali žáci naší školy najevo, že vnímají 
svět kolem sebe. Vidí, že jsou kolem 
nich vrstevníci, kteří žijí na hranici chu-
doby a udělají jim radost obyčejné věci 
– psací potřeby, hygienické potřeby, 
karetní hry, bižuterie nebo také slad-
kosti.
Vážení žáci, děkujeme za váš projev 
solidarity.

Iva Caletková a Eva Zítková

Mikuláš
Žáci devátých ročníků si připravili pro 
žáky prvního stupně Mikuláše. Vytvo-
řili hned dvě pekla. Jedno v tělocvičně 
pro 1.–3. třídy a druhé pro 4.–5. třídy 
v učebně přírodopisu. Na žáky čekalo 
několik čertovských soutěží a každý, 
kdo zlobil, musel své hříchy odčinit 
básničkou nebo písničkou. Následo-
vala prohlídka pekla, aby děti věděly, 
do čeho příští rok půjdou v případě, že 
se jejich chování nezlepší. Na závěr 
však všichni slíbili, že se polepší, a tak 
jim andílci mohli dát i sladkou odměnu.

-zš-
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Pyžamový den
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 uspořádal 
žákovský parlament naší školy Pyža-
mový den.
Třídy se zaplnily žáky, kteří přišli v po-
hodlném pyžamku. Zmrzlíci se zabalili 
do županů nebo dek. Někdo si donesl 
plyšového kamaráda, někdo si vzal 
malý polštářek. I někteří učitelé a asi-
stenti pedagoga dorazili v pyžamovém 
outfitu.
Na chodbách školy se potkávali žáci 
a zaměstnanci školy v pyžamu i v běž-
ném oblečení. Kromě oděvu však bylo 
v ten den i něco jiné – všichni se usmí-
vali. Tolik úsměvů z tak obyčejné věci 
jako je pyžamo, nikdo nečekal.
Pyžamový den přinesl do školy radost 

a pohodu. A o to šlo. Není nutné vždy 
hledat za akcemi podobného typu 
hlubší význam. Účelem těchto akcí je 

alespoň na chvíli proměnit všední dny 
školního roku na příjemnější okamžiky.

-zš-

Obnovili jsme starou
tradici
Kroužek stolního tenisu  na  Základní 
škole ve Sladovní ulici v Kojetíně má 
dlouholetou tradici. Během uplynu-
lých let si naši žáci vybojovali mnohá 
vítězství na okresních, krajských, ale 
i celorepublikových přeborech. Do-
dnes jsou ve školních vitrínách vysta-
veny poháry a medaile těch nejlepších.
Během pandemie se nezávodilo. Až 
letos ve dnech 23.–24. listopadu 2022 
se znovu pořádalo Mistrovství republi-
ky ve stolním tenisu žáků speciálních 
škol v Hradci Králové. Účast na něm 
si vybojovaly mladší dívky. Postoupila 
Jesika Mirgová, Marie Mirgová, Stefa-
nie Mižikárová a Marie Mižikárová.
Dívky se s nominací vyrovnaly vel-
mi dobře a odvedly v Hradci Králové 
skvělé výkony. Stefanie Mižikárová 
získala na 28. ročníku Mistrovství Čes-
ké republiky bronzovou medaili a její 

mladší sestra Marie dokonce medaili 
stříbrnou. Maminka Stefanie a Marie, 
v době své školní docházky v naší 
škole, získala na mistrovství republiky 
také stříbrnou medaili. Tady se naplno 
projevil osobní příklad rodičů pro své 
děti. Současně je to konkrétní důkaz 
toho, jak dlouhou tradici má kroužek 
stolního tenisu v naší škole.

Dívky udělaly radost nejen sobě, tre-
nérce, rodičům, ale i ostatním žákům 
a pedagogům Odborného učiliště 
a Základní školy v Křenovicích, zvláš-
tě pak na Základní škole ve Sladovní 
ulici v Kojetíně. Současně vzorně re-
prezentovaly město Kojetín i celý Olo-
moucký kraj. Blahopřejeme.                                                                       

Alena Dufková, trenérka

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘENOVICE
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GYMNÁZIUM KOJETÍN
Dětský čin roku na GKJ
Z řad studentů a příznivců GKJ prav-
děpodobně není nikdo, kdo by nesly-
šel skloňovat jména bratrů z Polkovic 
– Aleše a Matouše Krchňákových. 
Kdo si nenechal utéct letní geocatch-
ingovou hru, ví, že dvojčata z kvinty 
boří mýty o možnostech patnáctiletých 
studentů. Rozpětí zájmů obou chlap-
ců nezná hranic, a právě to zafungo-
valo v dnes již prvním „díle“ projektu 
Letem středem Hané. Schopnosti 
Aleše a Matouše i nadále zůstávají 
středem pozornosti. Snad nejpádněj-
ším důkazem je speciální ocenění 

v 18. ročníku charitativního projektu 
Dětský čin roku. Ve čtvrtek 1. prosince 
2022 se Aleš a Matouš v doprovodu 
těch, kteří jim při tvorbě letní hry zdár-
ně sekundovali, především však svých 
rodičů, zúčastnili slavnostního předání 
cen. V působivém prostředí Brožíkova 
sálu na Staroměstské radnici, za účas-
ti patronů jednotlivých kategorií soutě-
že – Jana Révaie, Pokáče, Zory Jan-
dové, Petry Černocké nebo paralym-
pijského cyklisty Jiřího Ježka a dalších 
a při moderování vždy přirozeného 
Aleše Hámy se Aleši a Matoušovi do-
stalo náležité pozornosti. Jejich „dět-
ský čin“ svým rozsahem a šíří dopadu 

zaujal jak porotu, tak přítomná média. 
Na všechny se bohužel nedostalo, 
a tak si chlapci „popovídali“ zejména 
s reportérkou z televizních Zpráviček 
(ČT). Po rozdání cen a skvělém rau-
tu se všichni ocenění přesunuli do 
muzea čokolády a voskových figurín. 
Za naše želízka v ohni lze říci, že si 
den užili se vší slávou a radostí. A jaké 
má cesta činorodých dvojčat pokračo-
vání? Nechejme se překvapit. Proza-
tím je jisté, že kromě vlastní hry vtiskli 
osobitou tvář i nově vzniklému školní-
mu časopisu Gymploviny.

Markéta Matějková

Gymploviny vol.1
Nejen k příležitosti výročí školy, ale 
zejména jako prostor pro vyjádření 
studentů GKJ spatřil světlo světa nový 
školní časopis – Gymploviny.
První číslo Gymplovin bylo zveřejně-
no v sobotu 3. prosince 2022, právě 
v Den otevřených dveří Gymnázia 
Kojetín, a nese se v duchu tématu 
s téměř existenciálním přesahem 
– Kdo jsme? Tedy – kým se cítí být stu-
denti Gymnázia Kojetín? Jak vnímají 
vlastní generaci? Co je zajímá a čemu 
se věnují ve volném čase?
Zveme vás ke čtení!
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Budova se svými obyvateli – dráby, byla zcela určitě velmi neoblíbená. Poddaní sem chodili z donucení, protože je 
zde čekaly pouze nepříjemné věci. Rozdělovaly se zde pracovní povinnosti, byli tu trestání provinilci. Výjimkou neby-
lo ani zavírání do některé ze dvou vězeňských místností, vybavených dřevěnou pryčnou.  V tomto typu vězení nebyl 
další nábytek, protože zde vězni příliš dlouho nesetrvávali. Byli zde umístěni pouze na noc, aby ráno mohli pracovat 
pro vrchnost. Je možné, že zde trávili i několik nocí, ale ve dne pracovali. Hygienické zařízení tvořil suchý záchod 
– latrína v pravém rohu na konci budovy. 

Obr. Pravděpodobný vzhled latríny, na nákresu půdorysu budovy pod číslem 14.

V archiváliích, především v matrikách, lze nalézt několik jmen drábů, kteří zde bydleli. Mimo drábů a jejich rodin, zde 
někdy žily také chudé rodiny, které si nenašly ubytování jinde.

Někteří zjištění drábové a jejich rodinní příbuzní, bydlící v drábském domě, číslo 94, v ulici Žebračka.
- František Beran, narozený v roce 1773, vrchnostenský dráb působící ještě ve starém drábském domku, jeho 
manželkou byla Margareta, dcera Tomáše Sedláčka z Račan. Měli čtyři doložené děti, Jana a Julianu, které zemřely 
v dětském věku na tuberkulózu a dále Františka a Františku. Margareta zemřela na souchotiny ve věku 50 let v lednu 
roku 1830, František Beran (Rentamtsdrab) pobíral v roce 1820 roční rentu (důchod) ve výši 60 zlatých,
- Václav Procházka, vrchnostenský dráb, v roce 1800 byl taktéž úředním kancelářským sluhou s rentou 53 a půl 
zlatých, jeho manželka Rosálie zemřela v září roku 1828 ve věku 68 let, jejich dceři Josefě se v srpnu roku 1821 
narodil nemanželský syn František a v září roku 1824 nemanželská dcera Františka,
- Vavřinec Peterka, narozený v roce 1778, vrchnostenský dráb, byl ženatý s Marianou, která v říjnu roku 1831 ve 
věku 46 let zemřela na choleru. Vavřinec Peterka zemřel ve věku 55 let v lednu roku 1833 v tomto domě „skrze na 
sobě vykonaném oběšení“,
- Antonín Svozil, vrchnostenský dráb s manželkou Kateřinou, rozenou Smětalovou. Jejich syn Josef, pekař, se 
v říjnu roku 1833 oženil s Karolinou, dcerou Ferdinanda Drešera, pekaře,
- Václav Zatloukal, vrchnostenský dráb.

Zjištění drábové z kojetínského panství, kteří v drábském domě nebydleli.
- Doubrava, bývalý (gewesener) dráb v penzi, pobíral v roce 1800 roční rentu 24 zlatých,
- Otto Krčmař (Krcžmarž), bývalý (gewesener) dráb v penzi, pobíral v roce 1800 roční rentu 24 zlatých, 
- František Straslička, hospodářský dráb (Wirtschafftsdrab) s rentou 44 zlatých. Po jeho smrti dostávala vdova 
Strasličková od úřadu na děti Jana, Kašpara a Štěpána rentu 24 zlatých,
- František Bubeníček, narozený v roce 1762, hospodářský dráb, pobíral v roce 1820 rentu 60 zlatých,
- Jan Spáčil, hospodářský dráb, pobíral v roce 1820 rentu 60 zlatých,
- Janoš, lesní dohlížitel, dráb stavebního úřadu (Bauamtsdrab), obdržel v roce 1807 rentu 20 zlatých.

ZEMANKA – DRÁBSKÝ DŮM A VĚZENÍ  (pokračování z čísla 12/2022)
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Účel drábské budovy postupně klesal s rozvolňováním nevolnictví, které bylo zrušeno císařským patentem v listopa-
du roku 1781. Robotní povinnosti byly na Moravě zrušeny od 1. července 1848 usnesením Moravského zemského 
sněmu ze dne 9. a 19. června roku 1848. V Čechách byla robota zrušena o dva měsíce později, dne 7. září 1848, 
vydáním císařského patentu o zrušení poddanství. Tím skončila vrchnostenským poddaným po mnoha staletích 
jakákoliv povinnost vůči panstvu a stali se svobodnými občany.

V Indikační skici města Kojetína – Vyškovské předměstí z roku 1833, je drábská budova pod číslem 94 ještě zakres-
lena a je vedena jako dominikál, tedy majetek rodu Metternichů. Majitelem sousední parcely byl František Pátek, 
hospodařící na gruntu s číslem 95 blíže k náměstí a na druhé straně hospodařil Jan Nosyslavský (v archiváliích 
psáno i Nosislavský), s číslem gruntu 93. 

Obr. Pohled na část ulice Žebračka z roku 1833 s vrchnostenským dvorem Zemanka.

Za období, kdy bylo kojetínské panství majetkem příslušníků rodu Metternichů, se zásadně přetvářela společnost, 
měnilo se společenské klima, došlo k industrializaci. Po zrušení roboty v roce 1848 přestával být Kojetín rolnickým 
městem. Vybudovala se železniční dráha z Brna do Přerova přes Kojetín, postavil cukrovar a lihovar a další průmys-
lové a živnostenské provozovny. Obyvatelé se začali sdružovat a vytvářet kulturně společenské spolky. Byla to doba 
zvelebení města.
Kojetínské obyvatelstvo však také postihla dvakrát cholerová epidemie, mnoho požárů, povodní a válečných událos-
tí. V roce 1831 vymřela na choleru zhruba desetina obyvatel Kojetína. 
Drábská budova – Zemanka s dvorem a zahradou, patřící Metternichům, sloužila svému účelu necelých třicet let. 
Nadále však sloužila ještě několik let rodinám drábů i jiných obyvatel jako místo vhodné k bydlení.
Dvůr však zřejmě nebyl koncem třicátých let 19. století plně využit.
Na základě Guberniálního dekretu, vydaného dne 5. ledna 1841 Moravskoslezským zemským guberniem (Mähris-
chschlesisches Landesgubernium) sídlícím v Brně, bylo rozhodnuto panský dvůr Zemanka tzv. rustikalizovat, 
tj. převést z panského, tedy dominikálního majetku, do majetku selského – rustikálního. Dekret zaslaný teh-
dejšímu Úřadu Olomouckého kraje, jej dne 27. ledna 1841 přijal jako závazné nařízení. Toto nařízení bylo doručeno 
dne 26. května 1841 Vrchnímu úřadu do Kojetína, který dne 6. listopadu 1841 provedl licitační řízení a tím rozhodl 
o převodu dominikálního domu, vedeného pod číslem 94 v ulici Žebračka se zahradou a loukou v Suchých loukách, 
k rustikalizaci.
Rustikalizovaný dům Zemanka se vším příslušenstvím získala dne 29. března 1842 Petronila Rindová (1789 
–1869), dcera Františka Uhra z ulice Žebračka, číslo 89, vdova po Jakubu Uhrovi (1772–1831) z Vyškovské ulice, 
číslo 399. Petronila se po smrti Jakuba provdala v roce 1833 za Vincence Rindu. František a Jakub Uhrovi byli vzdá-
lení příbuzní.
Petronila Rindová koupila tuto nemovitost pro svého 20letého syna Ignáce Uhra, narozeného jako jedno z dvojčat 
v červenci roku 1822, a „…přijímá tento někdejší panský dvůr Zemanka zvaný číslo 94 se všemi komoditami a bře-
meny…“ v ceně 1005 zlatých.
Právo vlastnictví k  nemovitosti získala adjudikací (Adjudications Instrument) až dne 13. dubna 1844 s tím, že může 
užívat „ve Vyškovském předměstí, ulice Žebračka, číslo 94, situírovaný dům dříve Zemanka nazývaný s pozemky 
(zahradami)“. Adjudikací šlo v tomto případě o výrok deklaratorní, kterým byla autoritativně potvrzena právní jistota 
práva na nemovitost na základě platně uzavřené smlouvy.
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Obr. Žádost Petronily Rindové (Uhrové) o zápis Zemanky pro svého syna Ignáce Uhra.

Avšak již dne 19. července 1844 prosí (bittet) Bartoloměj Tichý s manželkou Johanou, rozenou Indrákovou, místní 
úřad o zapsání koupě bývalého panského dvora Zemanka za 1520 zlatých od Ignáce Uhra. Prodejem dvora získal 
během několika měsíců Ignác Uher 515 zlatých. Kolem roku 1850 byl roční plat vyššího úředníka 500 až 700 zlatých, 
učitelův roční plat kolem 130 zlatých a roční mzda dělníka 100 až 200 zlatých. Za 60 až 100 zlatých se dala koupit 
jedna kráva a za 1 zlatý a 30 krejcarů se mohla koupit jedna kopa, tedy 60 kusů vajec. 
Bartoloměj Tichý, řezník a hostinský z Obědkovic, hospodaří na dvoře do roku 1852, kdy jej smlouvou ze dne 
18. dubna, prodává za 1600 zlatých, svému zeti Janu Nucovi (1812–1874), řeznickému mistrovi ze Starých Tvorovic 
a jeho manželce Anně, narozené v roce 1815.  
V době, kdy rodina Nucových bydlela v bývalé drábské budově, postavila si na parcele na levé straně od ulice dům 
s hospodářstvím.

Později byla celá plocha bývalého panského dvora rozdělena na dva přibližně stejné díly a levé straně parcely, 
s domem Nucových, zůstalo domovní číslo 94 a pravá strana parcely s drábskou budovou dostala nové 
domovní číslo 584. 

Dalším majitelem domu číslo 94 se stal Bartoloměj Nuc, syn výše uvedeného Jana Nuce, řeznický mistr, narozený 
v roce 1852 ve Starých Tvorovicích, který se oženil v roce 1879 s Marianou, dcerou Cyrila Piskovského. Následný 
majitel Jan Nuc, také řezník, narozený v březnu roku 1887, se oženil v roce 1912 s Marií, dcerou Ignáta Schöna, 
obuvnického mistra. Jan se po smrti manželky Marie oženil v roce 1914 podruhé. Druhou manželkou se stala Emílie, 
dcera Františka Dohnala, obuvníka z Kojetína. Jejich syn Vladimír Nuc, narozený v roce 1915, se v roce 1945 oženil 
s Marií, dcerou Jana Ježka, domkaře z Křenovic.
 
Nucovi v domě číslo 94 bydleli až do roku 1968, kdy dům, stejně jako celá levá strana ulice Tyršova byla po vykou-
pení domů v roce 1965, postupně bourána pro vytvoření místa k výstavbě tří panelových domů.

V drábské budově, s pozdějším číslem 584, bydlela Františka Nucová, narozená v únoru roku 1842 se svým 
bratrem Františkem Nucem, narozeným v roce 1848. Po smrti Františky v roce 1910, zde její bratr bydlel další dva 
roky až do své smrti v roce 1912. 
Po Františku Nucovi obýval objekt Zemanky vdovec Bartoloměj Vavrouch, soukromník, narozený v srpnu roku 
1846 v Obědkovicích. Podle sčítání obyvatel v roce 1921 zde bydlel v jednom z bytů sám a zemřel v tomto domě na 
zápal plic v dubnu roku 1930.
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Druhý byt v budově, obývala, podle sčítání obyvatel z téhož roku, rodina Eduarda Tichého, dělníka, narozeného 
v Kojetíně, v březnu roku 1889, avšak ještě před rokem 1921 zde bydlela jeho budoucí manželka, Kateřina Skáce-
lová, narozená v dubnu roku 1890 v Opatovicích u Vyškova, která se v srpnu roku 1920 za něj provdala. V roce 1934 
zde již rodina Tichých nebydlela.  

Obr. Rozdělení parcely panského dvora, letecký snímek z roku 1938 a nákres parcel. 

V Adresáři města Kojetína z roku 1934 je v ulici Tyršova číslo 584 již uveden Vincenc Krátký, byl dělníkem a jeho 
manželkou byla Amalie, rozená Mikulcová z Koválovic. Když roku 1926 přišli do Kojetína, bydleli v podnájmu v Kro-
měřížské ulici, číslo 113.
Kolem roku 1935 byla patrně zchátralá budova Zemanka částečně zbourána a na jejím půdorysném základu, jak 
je patrno z leteckého snímku z roku 1938 a nákresu parcel, byl se vší pravděpodobností Aloisem Vysloužilem 
postaven nový dům s vchodem do ulice, Značná část budovy Zemanky byla využita k hospodářským účelům. Tato 
část budovy byla zbourána, podle leteckým snímků, až v roce 1971, jako poslední budova na levé straně ulice 
Tyršova, kdy už byly vystavěny činžovní panelové domy. 
V Policejní přihlášce ze září roku 1941 jsou již obyvateli nového domu uvedeni Alois Vysloužil, čalouník z Krumsína 
u Prostějova, narozený v listopadu roku 1892, který do Kojetína přišel v roce 1932, dále jeho manželka Marie, rozená 
Sázelová z Křenovic a syn František. V roce 1934 bydleli Vysloužilovi ve stejném domě jako rodina Krátkých, tedy 
v Kroměřížské ulici, číslo 113.
 
Na místě drábské budovy, zvané Zemanka, bydleli Vysloužilovi až do roku 1968, kdy jejich dům, stejně jako dům 
Nucových, byl zbořen. 

Obr. Ulice Tyršova s domy Nucových a Vysloužilových na počátku 60. let minulého století.
pokračování příště

 Miloš Krybus, Božena Hanáková-Urbanová, Josef Bibr
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Proběhlé akce
Po stopách operace Embassy
V sobotu 3. prosince 2022 proběhl 
druhý ročník akce Po stopách Opera-
ce Embassy, kterou jsme pořádali ve 
spolupráci s Československou obcí 
legionářskou.  
Na DDM Kojetín se sešlo dohromady 
pět týmů, které změřily své síly ve zna-
losti morseovky, v překážkové dráze, 
hodu nožem na cíl, střelbě z luku na 
terč či v hodu granátem na cíl. 
Po absolvování disciplín na hřišti 
v Popůvkách a zapsaní do kartiček 

soutěžící vyrazili pěšky do Kovalovic 
na místní zámek, kde na ně čekalo 
teplé občerstvení. 
Závěrečnou disciplínou bylo rozluštění 
tajného kódu podle šifrovacího klíče 
a předání informace na štáb.
Pak pro všechny čekalo v hlavní míst-
nosti zámku v Kovalovicích malé mu-
zeum z období druhé světové války 
zaměřené na výstroj, zbraně a různé 
artefakty německé armády, českoslo-
venské armády ve Velké Británii a asi 
nejvíce byla zastoupena výstroj a vý-
zbroj americké U.S. Army.

  -ddm-

PŘIPRAVUJEME
20. 1. 2023

POHÁDKOVÝ PÁTEK
Pastelková pohádka: Černá a bílá

6. 2. - 10. 2. 2023
TAJEMSTVÍ

STARÉ BAMBITKY
zimní příměstský tábor

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete
na www.ddm.kojetin.cz

a facebookových stránkách DDM Kojetín.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2023
LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY

Práce s on-line katalogem, praktická cvičení.
Pro žáky 6. tříd základních škol
a souběžných ročníků gymnázia

POHÁDKOVÁ OLYMPIÁDA
Literární soutěž, v níž prověříme znalosti z četby našich 
nejznámějších autorů a ilustrátorů pohádkových knížek.

V oddělení pro děti a mládež pro školní družiny
a Klub mladých čtenářů z Polkovic

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÝCH
KNIHOVNÍKŮ STŘEDISKA KOJETÍN

Tradiční setkání dobrovolných knihovníků, poděkování za 
celoroční činnost, novinky v knihovnické práci, výměna zku-

šeností a diskuze. Městská knihovna MěKS Kojetín
poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) devíti 

místním knihovnám v blízkém okolí města. Odborná pomoc 
spočívá v nákupu knih do fondu a výměnných souborů,

odborné knihovnické zpracování, cirkulace fondu,
revize a aktualizace fondu, metodika, statistika a další.

Tato činnost je financována z krajské dotace.
Místní knihovny, o které se staráme: MK Kovalovice,

MK Křenovice, MK Lobodice, MK Měrovice, MK Oplocany, 
MK Polkovice, MK Stříbrnice, MK Troubky a MK Uhřičice.

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

Prosinec v knihovně
Pohádky vánočního zvonku
Literární beseda nad knihou F.  Koží-
ka, výtvarná dílnička – výroba přání-
ček a společné povídání o vánočních 
zvycích a tradicích byla připravena pro  
žáky ZŠ Sladovní Kojetín.

Vánoce v knihovně
Sdílené čtení s vánoční tematikou, 
luštění a výtvarná dílnička bylo určeno 
pro školní družiny a Klub malých čte-
nářů z Polkovic.

Lekce informační výchovy
Žáci 5. tříd základních škol se se-
známili s prací s naučnou literaturou, 

orientací a vyhledáváním v encyklope-
diích a na internetu. Nechyběla i prak-
tická cvičení.                                     -jl-
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v prosinci
Také v prosinci si naše Městské kultur-
ní středisko připravilo řadu ryze před-
vánočních a vánočních akcí, které při-
spěly k sváteční atmosféře a přivítání 
Nového roku.
V pátek 2. prosince 2022 se v sále So-
kolovny konala Závěrečná kolona ta-
nečních, která byla završením půlroč-
ního cyklu tanečních lekcí pod vedením 
mistra Igora Henzélyho z Kroměříže. 
Na úvod zazněly slavnostní zvuky po-
lonézy, při kterých absolventi honosně 
vtančili do prostor sálu, kde se mohli 
nejen rodinní příslušníci přesvědčit 
o jejich pohybových dovednostech. 
Následovaly ukázky jak standardních, 
tak latinskoamerických tanců v podání 
nejen absolventů tanečních kurzů, ale 
i profesionálních tanečníků. Celý večer 
se nesl ve svátečním a společenském 
duchu, kdy milým zpestřením byly také 
taneční soutěže a hudební produkce 
kapely Hallo Band.

V pondělí 5. prosince 2022 zavítal do 
kojetínských rodin svatý Mikuláš se 
svou andělskou i pekelnou družinou. 
Jistě byl překvapen řadou básniček 

a písniček, které si pro něho děti při-
pravily a náležitě je za ně odměnil. 
Mikuláš chodil po Kojetíně nejen 
v podvečer jeho svátku, ale i dopoled-
ne, kdy navštívil děti z mateřské škol-
ky v Hanusíkově ulici a na Masaryko-
vě náměstí. Zde byl Mikuláš také mile 
potěšen přednesem dětí, který ho tak 
nadchnul, že přimhouřil své oko i přes 
nějaký ten drobný hříšek a děti náleži-
tě obdaroval.
Velkou předvánoční akcí, která 
trvala od úterý 13. prosince do pátku 
16. prosince 2022, byly Vánoce na 
Hané v prostorách nádvoří VIC. Po 
celé čtyři dny mohli návštěvníci všech 
věkových kategorií nasávat nefalšo-
vanou atmosféru tradičních Vánoc. 
Vedle pouštění lodiček, lití vosku, krá-
jení jablíček a výroby tradičních ozdob 
v tvořivé dílně tety Kačky a Janči, si 
mohli příchozí vychutnat ryze české 
pohádky v našem letním, nebo spíš 
zimním kině. Kapři v kádích lákali děti 
k vylovení a ze žhnoucího táboráku se 
linula vůně pečených brambor a špe-
káčků. K veselé náladě přispěla i hro-
mada napadaného sněhu, ve kterém 
prováděly alotria především děti. Pro 
ty, kteří ještě nestihli napsat dopis Je-
žíškovi, byla připravena schránka, kde 
mohli návštěvníci hodit svá nejtajnější 
přání. Na své si přišli i milovníci dobré-
ho jídla a pití. Ti se mohli občerstvit la-
hodným vánočním punčem, domácím 
chlebem se škvarkovou pomazánkou 
nebo zabijačkovými specialitami při-
pravovanými přímo na místě. Jsme 
rádi, že tuto akci, která nabízí tradiční 
pojetí našich Vánoc, navštívil nespo-
čet účastníků, i přes neustále rostoucí 
vliv cizích ikon a zvyků.

Avizovaný koncert pěveckého soubo-
ru Cantas, jenž měl proběhnout v pá-

tek 16. prosince 2022, a na který jsme 
se všichni těšili, musel být bohužel 
z technických důvodů odložen. Nic-
méně posluchači o koncert oblíbené-
ho sboru nepřijdou a budou si ho moct 
poslechnout v lednu.
V úterý 20. prosince 2022 od 19 hodin 
navštívila Sokolovnu moravská legen-
da, a to skupina Hradišťan s vánočním 
koncertem, ve kterém zazněly i takové 
skladby jako Modlitba za vodu nebo 
Nechvátej osude. Celý koncert pro-
vázela pokorná a moudrá slova lídra 
Hradišťanu Jiřího Pavlici.

I na Štědrý den jsme nezapomněli na 
doladění sváteční atmosféry a úderem 
deváté hodiny večerní se rozeznělo 
Masarykovo náměstí lahodnými tóny 
dechového kvintetu bývalých žáků 
ZUŠ Kojetín. Ti, před vigilií v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, rozzářili 
svou hrou našich i zahraničních koled 
úsměvy na tvářích všech zúčastně-
ných.

Do nového roku přejeme všem příz-
nivcům kultury mnoho zdraví, fůru kul-
turních zážitků a věříme, že vás stále 
budeme potkávat na našich akcích, 
které pro vás připravujeme s chutí 
a láskou.                                    -miza-
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Ježíškova vnoučata
Po roce jsou tu opět Vánoce. A díky 
projektu Českého rozhlasu „Ježíškova 
vnoučata“ můžeme opět potěšit naše 
seniory rozmanitými dárky. Seniorská 

přání byla velká i malá. Dárci u nás 
nadělili dvě ledničky, telefon, hodin-
ky, knížku, křížovky aj. Mezi vyslove-
nými přáními byly například bambule 
a ozdoby na čepice, nebo hrníček s fo-
tografií pejska, který nás navštěvoval 

v rámci canisterapie, a to také díky 
projektu Českého rozhlasu. Velmi dě-
kujeme všem dárcům za jejich štěd-
rost a přinášení radosti.

Pavlína Zahradníčková

Mikulášské posezení 
Našim seniorům jsme v Kulturním 
domě Kojetín připravili Mikulášské po-
sezení. Sešlo se nás tam téměř 130 
účastníků.  Po úvodním slovu ředitelky 
Blanky Laboňové a přivítáním seniorů 
starostou města Leošem Ptáčkem vy-
stoupila hudební skupina Motýl band 
CZ, kterou známe z televizního pořa-
du Šlágr. Následovaly ukázky spole-
čenských tanců v podaní mistrů Čes-
ké republiky v dětské kategorii – Lídou  
Ptáčkovou a Egonem Weinbergerem. 

Velitel městské policie Adrian Jiřík se-
niorům připomněl možnost získání 
tísňového tlačítka a vedoucí odboru 
VVŠK MěÚ Dalimil Kolek zase připo-
menul téma seniorské obálky. Obslu-
hu zajistili studentky Odborného učiliš-
tě z Křenovic a na závěr nás navštívil 
Mikuláš, čert a anděl. Senioři obdrželi 
perníčky a malé dárečky.
Celým odpolednem nás provázela 
Marie Němečková a panovala velmi 
skvělá nálada a všichni jsme si to moc 
užili. 

Pavlína Zahradníčková

Převzetí dalšího
automobilu z projektu
Díky projektu IROP financovaného 
z evropských fondů jsme mohli pře-
vzít druhý automobil, tentokrát značky 
Renault Captur plug-in hybrid. Hlav-
ním cílem projektu je nákup vozidel 
a kompenzačních pomůcek pro vý-
kon pečovatelské služby a odbor-
ného sociálního poradenství posky-
tovaných Centrem sociálních služeb 
Kojetín. Tyto služby jsou poskyto-

vány v souladu 
a v rozsahu sta-
noveném §37 
a §40 záko-
na č.108/2006  
Sb., o sociál-
ních službách., 
ve znění poz-
dějších předpi-
sů.

Pavlína
Zahradníčková
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

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

8. 1. 2023 Neděle – Zjevení Páně; Tři králové;
103. výročí CČSH:

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

15. 1. 2023 Neděle – 3. po Zjevení Páně:
BOHOSLUŽBY

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

Program setkání v lednu 2023 (v čase Nového roku a „Zjevení“ Páně)

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, 
že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

22. 1. 2023 Neděle – 4. po Zjevení Páně:
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

29. 1. 2023 Neděle – 5. po Zjevení Páně:
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 2. 2023 Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu:
BOHOSLUŽBY

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

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

 „Nemožné u lidí je u Boha možné.“  Lukáš 18,27

Oznámení: Farní úřad CČSH v Ko-
jetíně (Husova 796, kancelář v příze-
mí) je k dispozici členům i veřejnosti 
v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin. 
Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na 
telefonní číslo 777 706 511 nebo pište 
na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruško-
vá z Hranic n/M., telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz  

Naše společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na na-
šich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/
a v aktuálním čísle Kojetínského zpra-
vodaje:
https://mekskojetin.cz/archiv-casopisu  
Fotogalerie:

https://www.zonerama.com/captainjtc  
FB: https://www.facebook.com/ccsh.
kojetin
Aktuálně z CČSH:
https://www.aktualne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line:
https://www.aktualne.ccsh.cz/boho-
sluzby-a-promluvy.html
Pomoc potřebným: https://www.husits-
kadiakonie.cz/pomahejte-s-nami/ 

Rozdávat radost
Studenti Gymnázia Kojetín i letos při-
pravili pro naše opuštěné seniory ba-
líčky s překvapením. Pod vedením 
učitelky Dany Dýmalové a Markéty 
Matějkové kreslili a vyráběli nejrůzněj-
ší přání s vánoční tematikou. Přidali 
i sladké dárečky s logem Fairtrade. 
Fairtrade je certifikace zboží, které 
splňuje určité sociální, ekonomické 
a ekologické standardy. Studenti i ně-
které naše seniory navštívili, aby jim 
dárky osobně předali a vzájemně si 
popovídali.

Velmi děkujeme studentům a profe-
sorům gymnázia, že našim seniorům 

přinášejí radost.
Pavlína Zahradníčková

Závěr zimního semestru
Vu3V
Studentům Virtuální univerzity třetího 
věku se zimní semestr velmi vydařil. 
Téma – Historie a současnost české 
myslivosti je moc bavilo.
S přednášejícími jsme se vydali do 
hluboké historie myslivectví, do pří-
rody za zvířaty, ale také na myslivec-
ké oslavy. To vše s myslivostí souvi-
sí, myslivost je totiž kromě pečování 
o přírodu a zvířata také životní styl.  
Závěrečný velký test zvládli studenti  
na plný počet bodů.

Poslední hodinu jsme zakončili stylo-
vě – zvěřinovým gulášem a spojili to 

i s předvánočním posezením a posle-
chem koled.    Pavlína Zahradníčková



24

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    1/2023

TJ SOKOL KOVALOVICE
Kovalovice budou
na jaře hrát v azylu
V roce 2022 kovalovický fotbal oslavil 
80 let od svého založení. Na podzim 
se místní agilní fotbalisté pustili do 
akce, která v historii klubu nemá svou 
náročností obdoby. Takřka z gruntu 
chtějí zrekultivovat hrací plochu fotba-
lového hřiště. 
Co je k tomu vedlo, je potřeba se po-
dívat do historie, kdy se v Kovalovicích 
hledalo místo pro fotbal. Už jsem se 
v uveřejněné historii kopané v Kovalo-
vicích tomu věnoval, tak jen připome-
nutí: Lidí zapálených pro fotbal bylo 
v Kovalovicích více, a tak v letech 
1938–1939 byl po vedení obce na 
čele se starostou Foltýnem požado-
ván pozemek jako plácek na hraní 
fotbalu. První posezení v pohostinství 
U Dubců však nedopadlo příznivě, 
protože pozemky v době krize byly ob-
dělávány k obživě. Mládež dál podpo-
rovali pánové Vojáček, Zdráhal, Kavka 
a Tkáč, podařilo se začít s úpravami 
ve Zmole po Šimčíkovým stavením 
na místě dnešního hřiště. Zde bylo 
místo zarostlé olšemi, kde uprostřed 
protékal potok. Ten se v zimě přehra-
dil, aby vznikl rybník a mohlo se na 
ledu klouzat, brusle měl málokdo. Tak 
se stalo, že zavazející olše se usekly 
a plácek se postupně zvětšoval. Dnes 
je vidět za dolní brankou, jak to asi 
vypadalo. Roste tam spousta zeleně 
a ústí kanalizace do potoku Syrovátka, 
která ústí v Křenovicích do Vlčídolky.
Hřiště se dál rozšiřovalo až do dneš-
ních rozměrů a také spádových pomě-
rů. Rozdíl mezi niveletou u horní bran-
ky u šaten a dolní brankou byl změřen 
a činí 1,7 metrů! Povrch ale zůstal na 
jílovitém podkladu a ten nepropouští 
povrchové vody. 
K rekonstrukci plochy a také k zimní 
přípravě se vyjádřil hospodář a trenér 
Marek Ševeček: Během listopadu po 
ukončení podzimní části sezóny zača-
la první etapa renovace travnaté plo-
chy, po odstranění branek následovala 
likvidace porostu totálním herbicidem, 
následně se hřiště přeoralo, během 
zimy se bude navážet asi 600 tun hlí-
ny z Prosenic. V měsíci březnu bude 
pokračovat další etapa renovace, 
a to urovnání plochy laser graderem, 
frézování separační frézou, finální 
urovnání celé plochy, výsev trávníku, 
hnojení. Proběhlo i vybagrování jed-
notlivých rohů hřiště, neboť se počítá, 

že bude plocha rozšířená o dva metry 
a prodloužená o 1,5 metru. Po výsevu 
musí tráva minimálně dva měsíce být 
bez zatížení, proto se musí jarní sezó-
na odehrát na náhradních hřištích.
Muži budou trénovat a hrát své zápa-
sy na hřišti v Měrovicích. Oslovili jsme 
i Slavoj Kojetín, ale dostali jsme zamí-
tavé stanovisko. Přípravky budou hrá-
vat v Křenovicích.
Celá renovace travnaté plochy by měla 
stát kolem 600.000 Kč, na financování 
bude použita dotace z Olomouckého 
kraje, vlastní zdroje, sponzoři a věří-
me, že finančně přispěje i Město Ko-
jetín.

Zimní příprava začne 17. ledna 2023, 
tréninky budou tři krát týdně, a to na 
hale v Kojetíně a umělé trávě v Kro-
měříži. Během zimní přípravy ode-
hrajeme pět přátelských zápasů: 
4. února 2023 Zborovice – UT Kromě-
říž, 17.–19. února 2023 soustředění, 
5. března 2023 Lutín – UT Kroměříž, 
12. března 2023 Chomoutov – UT 
Kroměříž, 19. března 2023 Zlechov 
– bude upřesněno, 26. března 2023 
Protivanov – bude upřesněno.
Klub dál pokračuje ve svém rozvo-
ji nejen ve výchově malých fotbalistů 
a také ve vylepšování areálu a záze-
mí klubu. Fotbal v Kovalovicích je po-
staven na elánu a pracovitosti, a to je 
devíza do budoucnosti. Již jaro 2023 
bude zkouškou, která bude náročná 
pro všechny.

Hodně zdaru a radosti z fotbalu 
v roce 2023!   

                         Jaroslav Bělka 
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

Výbor honebního společenstva "Morava Kojetín"
zve všechny své členy na
VALNOU HROMADU,

která se bude konat 17. února 2023 v 16 hodin v restauraci U Tondy Na Hrázi.
Občerstvení zajištěno.

KALENDÁŘE KOJETÍNA NA ROK 2023

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

Dne 5. ledna 2023 vzpomeneme desáté výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Hajdová

Vzpomíná manžel, dcera a synové s rodinami.

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, abys mohl žíti. Přestalo srdéčko tlouci,

přestala ústa se smát, budeme tatínku drahý stále na Tebe vzpomínat.

Dne 4. ledna 2023 si vzpomeneme sedm let od úmrtí

pana Zdeňka Řeháka
S láskou v srdci vzpomínají manželka Blanka, syn Martin s rodinou,

dcery Blanka a Zdeňka s rodinami.

Dne 17. ledna 2023 by se dožila 100 let

paní Marie Rumplová

S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Rád jsem žil, rád pracoval, zlý osud mně všechno vzal, jako zlomený jsem pad,
víc nestačil jsem zavolat. Sbohem buďte, odcházím, odkud se více nevrátím.

Dne 23. ledna 2023 si vzpomeneme 5. výročí úmrtí

pana Jana Vystavěla

S láskou v srdci vzpomínají sestry Hana a Milena s rodinami, bratr Ladislav s přítelkyní Marií.

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

Dne 29. ledna 2023 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí

paní Marii Vystavělové

S láskou vzpomínají děti Hana s rodinou, Milena s rodinou, Ladislav s přítelkyní Marií.

Dne 27. ledna 2023 si připomeneme 9. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Stanislava Pechy
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.
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POHLEDEM FOTOGRAFA
Advent začal kvetoucími stromy 
u ZUŠ v Hanusíkově ulici...

Jiří Šírek

Pak přišlo ochlazení a sníh, a trvalo 
to, než se odhrnuly cesty...

Ani zajícům se to moc nelíbilo... Vánoce byly podle nálože v kontejnerech bohaté...
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