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KOJETÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

DIVADELNÍ KOJETÍN A JEHO 29. ROČNÍK
Naše město se v měsíci březnu bude opět chlubit přívlast-
kem "divadelní". Začátkem tohoto měsíce proběhne Pře-
hlídka amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín, 
která se bude konat v týdnu od 8. do 12. března 2023. Jed-
ná se o soutěžní festival, na kterém se prezentují městská, 
ale i vesnická, ochotnická divadla z celé Moravy a Čech. 
Vítěz z kojetínského klání může být odbornou porotou pře-
hlídky přímo nominován nebo doporučen na národní pře-
hlídku Divadelní Piknik Volyně, odkud nejlepší soubory míří 
rovnou na prestižní Jiráskův Hronov.
Letos se uskuteční 29. ročník a program slibuje pestrou 
ochutnávku téměř všech divadelních žánrů. Celkem se 
představí jedenáct divadel, které zahrají třináct inscenací 
– deset je zařazeno do soutěžní části. V rámci přehlídky 
budou dopoledne místní děti a žáky základních škol bavit 
profesionální divadla, která každoročně obohacují festival.
Přehlídku ve středu odstartuje domácí divadelní skupina 
Mimoni veselohrou se zpěvy Haná se nesódí a svou krás-
nou a zvučnou hanáčtinou zavede diváky o měsíc zpět, 
do období masopustu, kdy chodily masopustní průvody 
s medvědem, konaly se „ostakovy sódy“ a pochovávaly se 
basy.
Součástí programu kromě divadelních představení jsou 
i doprovodné akce. V prvé řadě to jsou veřejné tzv. rozbo-
rové semináře s odbornou porotou, které probíhají po ka-
ždém představení. Společenské vyžití umožňuje posezení 
a poklábosení ve vestibulu Sokolovny, kde diváci naleznou 
programové skládačky, plakáty i fotografie z předešlých 
ročníků. Letos také výstavu fotografií členů tvůrčí skupiny 
Signál 64.
Bude také vycházet oblíbený přehlídkový zpravodaj "Diva-
delní Koječák", v kterém nebudou chybět pravidelné rubri-
ky, recenze divadelních her, rozhovory, ankety a fotografie.
Pokud si otevřete naše stránkywww.mekskojetin.cz, podí-
vejte se na odkaz Divadelní Kojetín, kde naleznete veškeré 
informace o festivalu.
Rezervaci míst na vybraná představení můžete provést už 
teď telefonicky nebo osobně v kanceláři MěKS Kojetín na 
Sokolovně (náměstí Republiky 1033). Telefonní číslo před-
prodeje je 581 76 20 46 nebo 774 709 231.
Moc bychom si přáli, abyste se vy, naši diváci, těšili na 
návštěvy divadla stejně, jako se my těšíme na vás. 

Podrobný program naleznete na straně 26
-svah-
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOJETÍNA
Rada Města Kojetína se na své 8. schůzi konané dne 31. ledna 2023

zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila zvýšení měsíčního nájem-
ného u bytů v majetku Města Kojetína, 
včetně bytů v domech s pečovatelskou 
službou, o míru inflace za rok 2022 
vyjádřenou přírůstkem průměrného in-
dexu spotřebitelských cen za 12 měsí-
ců posledního kalendářního roku proti 
průměru 12 předchozích měsíců dle 
údajů Českého statistického úřadu, 
tj. o 15,1 %, 
- schválila zvýšení nájemného za 
pronájem nebytových prostor a pro-
stor sloužících k podnikání v objek-
tu na ulici 6. května 1373 v Kojetíně, 
o míru inflace za rok 2022 vyjádřené 
přírůstkem průměrného indexu spotře-
bitelských cen za 12 měsíců posled-
ního kalendářního roku proti průměru 
12 předchozích měsíců dle údajů Čes-
kého statistického úřadu, tj. o 15,1 %, 
s účinností od 1. 7. 2023,
- schválila zvýšení nájemného o míru 
inflace za rok 2022 vyjádřenou pří-
růstkem průměrného indexu spotře-
bitelských cen za 12 měsíců posled-
ního kalendářního roku proti průměru 
12 předchozích měsíců dle údajů Čes-
kého statistického úřadu tj. o 15,1 % 
u nájemních smluv na pronájem gará-
že ve dvorním traktu domu na Masary-
kově náměstí 54, Kojetín, a u nájem-
ních smluv na pronájem parkovacího 
místa v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, s účinností 
od 1. 7. 2023,

- schválila v souladu se „Zásadami 
pro poskytování nájmu bytů, které 
jsou v majetku Města Kojetína, a pro 
poskytování nájmu parkovacích míst 
v garážovém stání domu na ulici Sla-
dovní 1309, Kojetín“ minimální výši 
měsíčního nájemného za pronájem 
parkovacího místa v garážovém stání 
domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, 664,00 Kč + DPH 
v platné základní sazbě při parkování 
jednoho vozidla na parkovacím místě 
a 978,00 Kč + DPH v platné základní 
sazbě při parkování dvou vozidel na 
jednom parkovacím místě,
- schválila plány činnosti Komise škol-
ství RM a Komise životního prostředí 
RM na rok 2023,
- schválila podání žádosti o dotaci 
do programu Ministerstva pro místní 
rozvoj (dále jen MMR), dle příslušné 
výzvy v roce 2023, na investiční akci 
„Rekonstrukce KD Popůvky“,
- schválila uzavření příkazní smlouvy 
k investiční akci „Jímání dešťových 
vod a napojení závlahy areálu Soko-
lovny v Kojetíně“, jejímž předmětem 
je administrace projektu včetně moni-
torovacích zpráv po dobu udržitelnosti 
projektu mezi příkazcem Městem Ko-
jetínem a příkazníkem, společností 
M&B eProjekce s. r. o., za cenu 96.800 
Kč s DPH,
- schválila uzavření příkazní smlouvy 
k investiční akci „Jímání dešťových 

vod a napojení závlahy Vzdělávacího 
a informačního centra v Kojetíně“, je-
jímž předmětem je administrace pro-
jektu včetně monitorovacích zpráv po 
dobu udržitelnosti projektu mezi pří-
kazcem Městem Kojetínem a příkaz-
níkem, společností M&B eProjekce 
s. r. o., za cenu 96.800 Kč s DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumen-
tace k investiční akci „Rekonstruk-
ce vzduchotechniky (dále také VZT) 
a související stavební úpravy v objektu 
školní jídelny v Kojetíně“. Smlouva je 
uzavírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem BAUMAS pro-
jekt spol. s r. o. za nabídkovou cenu 
297.500 Kč bez DPH,
- povolila pro školní rok 2022/2023 
výjimku z nejvyššího počtu žáků v pří-
pravné třídě ZŠ Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, Kojetín, na celkový počet 
19 žáků ve třídě, 
- uložila řediteli ZŠ Kojetín, Svatoplu-
ka Čecha 586, Kojetín zajištění stáva-
jící kvality vzdělávání a splnění pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
v přípravné třídě, 
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci projektu „Naučná stezka Bio-
centrum Kojetín – mlatový (vsakovací) 
povrch“, mezi objednatelem Městem 
Kojetínem a zhotovitelem TECHNIS 
Kojetín spol. s r. o. za nabídkovou 
cenu 1,772.499,73 Kč bez DPH.

- schválila zvýšení pachtovného za 
užívání pozemků ze smlouvy o ze-
mědělském pachtu uzavřené dne 
29. 11. 2019 mezi Městem Kojetín, 
jako propachtovatelem, a Agrodruž-
stvem Postoupky, jako pachtýřem, 
o míru inflace za rok 2022 dle úda-
jů Českého statistického úřadu tj. 
o 15,1%, s účinností od 1. 1. 2023,
- souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje části pozemku p. č. 5260/74 
orná půda o výměře cca 2 080 m2, 
která bude upřesněna geometrickým 
plánem, v katastrálním území Kojetín, 
z vlastnictví Města Kojetína, do vlast-
nictví společnosti ORLEN Unipetrol 
RPA s. r. o., za cenu min. ve výši 2.500 
Kč/m2 + DPH, a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spoje-
ných kupujícím,
- souhlasila se zveřejněním záměru 

Rada Města Kojetína se na své 9. schůzi konané dne 15. února 2023
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

směny částí pozemků, na kterých se 
nachází stavba „Cyklostezky Kojetín 
- Tovačov“, oddělovaných dle geome-
trického plánu č. 2625-145/2021, ze 
dne 31. 1. 2022, kdy předmětem smě-
ny budou nově vzniklé pozemky, vše 
ostatní plocha – ostatní komunikace 
o celkové výměře 190 m2, a to: po-
zemek parc. č. 4447/23 o výměře 
41 m2, tvořený dílem „a“ o výměře 
22 m2 z pozemku p.č. 4447/4 ostat-
ní plocha, jiná plocha a tvořený dílem 
„b“ o výměře 19 m2 z pozemku p. č. 
4447/17 orná půda; pozemek parc. 
č. 4447/24 o výměře 2 m2, oddělený 
z části pozemku p. č. 4447/17 orná 
půda; pozemek parc. č. 4447/25 
o výměře 9 m2, oddělený z části po-
zemku p.č. 4447/17 orná půda; po-
zemek parc. č. 4447/26 o výměře 34 
m2, oddělený z části pozemku p. č. 

4447/17 orná půda; pozemek parc. 
č. 4447/28 o výměře 104 m2, oddě-
lený z části pozemku p. č. 4447/16 
orná půda a pozemky p. č. 3453/529 
orná půda o výměře 16 m2; p. č. 
3455/408 orná půda o výměře 103 
m2; p. č. 3455/409 orná půda o výmě-
ře 244 m2; p. č. 3455/394 orná půda 
o výměře 28 m2, vše v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví „Nadace Doktora 
Leopolda Prečana, arcibiskupa Olo-
mouckého, za pozemky p. č. 2555/131 
orná půda o výměře 469 m2,  p. č. 
2637/54, orná půda o výměře 126 
m2, oba v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, které jsou ve vlastnictví 
Města Kojetína, za podmínky úhrady 
nákladů spojených se směnou,
- vzala na vědomí zprávu o vyřizování 
stížností a petic v roce 2022,
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- schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 5/2023 k investiční akci „Parkoviště 
u Základní školy, ulice Sladovní“, mezi 
objednatelem Městem Kojetín a zho-
tovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. 
o., za nabídkovou cenu 824.895,68 Kč 
bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Rekonstrukce bytu 
č. 2. v objektu DPS J. Peštuky čp. 
1322 v Kojetíně“ mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o., za nabídkovou 
cenu 472.832,88 Kč bez DPH, 
- schválila uzavření smlouvy o dílo 

k akci „Rekonstrukce plynové kotelny 
K2, ul. Družstevní v Kojetíně“, mezi 
objednatelem Městem Kojetín a zho-
tovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. 
o., za nabídkovou cenu 12,157.981,89 
Kč bez DPH,  
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Oprava střešní fó-
lie objektu DPS J. Peštuky čp. 1322 
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Miroslavem Chalán-
kem, Měrovice nad Hanou za nabíd-
kovou cenu 252.000 Kč bez DPH, 
- schválila plán činnosti Komise bez-

pečnosti a prevence kriminality na rok 
2023,
- souhlasila s kácením dřevin v k. ú. 
Popůvky u Kojetína na pozemcích ve 
vlastnictví Města Kojetín, dle návr-
hu komise ŽP: p. č. 96/2 jedna thuje, 
obvod kmene 78 cm, p. č. 96/3 jeden 
smrk, obvod kmene 85 cm, p. č. 96/3 
jedna thuje, obvod kmene 102 cm, 
p. č. 96/4 jedna thuje, obvod kmene 95 
cm, p. č. 96/4 jeden smrk, obvod kme-
ne 72 cm, p. č. 96/5 dvě thuje, obvod 
kmene 65, 100 cm, p. č. 96/5 jeden 
smrk, obvod kmene 119 cm, p. č. 96/5 
jedna borovice, obvod kmene 153.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOJETÍNA
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 3. zasedání, konaném dne 31. ledna 2023,

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí informaci o posled-
ním rozpočtovém opatření roku 2022 
- č. 27/2022, které bylo provedeno na 
základě pověření dle usnesení zastu-
pitelstva č. Z 35/12-22. Rozpočtovým 
opatřením č. 27/2022 byly provedeny 
pouze nezbytné přesuny v rozpočtu 
v závěru roku, kterými se:
zvyšují příjmy o           2 175,62 tis. Kč
snižuje financování o  2 175,62 tis. Kč,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 2/2023, kterým se:
zvyšují příjmy o               960,67 tis. Kč
zvyšují výdaje o          11 715,48 tis. Kč
zvyšuje financování o 10 754,81 tis. Kč,
- schválilo koupi pozemku parc. č. 
st. 2190, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 820 m2, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení, bez č. 
p./č. e., pozemku parc. č. st. 2191, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 336 m2, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení, bez č. p./č. e., 
pozemku parc. č. st. 2192, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 810 m2, je-
hož součástí je stavba občanského vy-
bavení, bez č. p./č. e., pozemku parc. 
č. st. 2193, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 598 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez 
č. p./č. e., pozemku parc. č. st. 2194, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 428 m2, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení, bez č. p./č. e., 
pozemku parc. č. st. 2195, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 198 m2, je-
hož součástí je stavba občanského vy-
bavení, bez č. p./č. e., pozemku parc. 
č. st. 2197, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 610 m2, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení, bez č. 
p./č. e., části pozemku parc. č. 373/2 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

cca 5850 m2, přesná výměra bude 
určena geometrickým plánem, vše 
v katastrálním území Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví č. 3659, z vlastnictví 
společnosti Junák – český skaut, z. s., 
do vlastnictví Města Kojetína, za kup-
ní cenu 4.200.000 Kč a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převo-
dem spojených kupujícím,
- schválilo uzavření kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne mezi Městem Kojetínem, jako stra-
na „kupující a povinná“ a společností 
Junák – český skaut, z. s., jako strana 
„prodávající a oprávněná“. Část po-
zemku p. č. 373/2 o výměře cca 460 
m2, který se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, bude do-
tčen věcným břemenem – služebností 
stezky a cesty, spočívající v zajištění 
přístupu a příjezdu k pozemku p. č. st. 
2196, jehož součástí je stavba občan-
ského vybavení, bez č. p./č. e. a čás-
ti pozemku p. č. 373/2, ve vlastnictví 
společnosti Junák – český skaut, z. s.,
- schválilo uzavření smlouvy o zříze-
ní služebnosti na stavbu „Cyklostezka 
Kojetín – Tovačov“ mezi Městem Ko-
jetínem, jako „oprávněný“ a společ-
ností Povodí Moravy, s. p., jako „po-
vinný“. Část pozemku p. č. 5779/3, 
ostatní plocha – jiná plocha, o výmě-
ře 3241 m2, dle geometrického plán 
č. 2625-145/2021, ze dne 31. 1. 2022, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
356, je dotčena stavbou cyklostezky. 
Náklady spojené se zápisem do ka-
tastru nemovitostí uhradí „oprávněný“,
- vzalo na vědomí nabídku společnosti 
VIAGEM a. s., a neschválilo koupi po-
dílů pozemků uvedených v nabídce, do 
vlastnictví Města Kojetína,

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Kojetín a Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Popůvky v roce 2022, 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Městské policie Kojetín a stavu veřej-
ného pořádku za rok 2022,
- vzalo na vědomí zprávu o situaci 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné-
ho pořádku v roce 2022,
- vzalo na vědomí zprávu o realizova-
ných investičních akcích v roce 2022,
- rozhodlo o pořízení změny č. 1 
územního plánu Kojetín z vlastního 
podnětu a o jejím obsahu, 
- rozhodlo a) že změna č. 1 územního 
plánu Kojetín bude pořizována zkrá-
ceným postupem podle § 55a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; b) že změ-
na č. 1 územního plánu Kojetín může 
ve vybraných částech obsahovat prv-
ky regulačního plánu; c) že změna č. 1 
územního plánu Kojetín bude pořizo-
vána dle § 6 odst. 2 stavebního záko-
na Městským úřadem Kojetín se zajiš-
těním kvalifikace dle § 24 stavebního 
zákona Ing. arch. Alešem Palackým, 
jako osobou oprávněnou k územně 
plánovací činnosti,
- rozhodlo, že obsahem změny č. 1 
územního plánu Kojetín budou: a) po-
vinné úkony vyplývající ze zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), 
a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: pro-
věření souladu s PÚR ČR ve znění 
jejich aktualizací, prověření souladu 
se ZÚR OK ve znění jejich aktualiza-
cí, aktualizace zastavěného území, 
uvedení územního plánu do souladu 
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s aktuálním znění legislativy, převe-
dení (překlopení) platného územního 
plánu do aktuálního legislativně vyža-
dovaného datového modelu, b) prově-
ření a úprava/změna podmínek využití 
stávající plochy OV (bývalý internát 
SOU, dnes centrum Junák), příp. ploch 
navazujících tak, aby umožnily rozší-
ření kempu, příp. výstavbu rodinných 
domů nebo menších bytových domů, 
c) prověření podmínek využití ploch na 
pozemcích parc. č. 6400/37 a 6400/38, 
k. ú. Kojetín dotčených záměrem na 
vybudování retenční nádrže na sbě-
rači D. Prověření možnosti umístění 
této nádrže, případná vhodná úprava 
podmínek, d) úprava vymezení ploch 
OS, OV a PV na pozemcích parc. 
č. 7058/1, 5739, 703, k. ú. Kojetín 
a částech pozemků okolních způso-
bem, umožňujícím v lokalitě umístit no-
vou ledovou plochu, e) prověření mož-
nosti změny způsobu využití vymeze-
né zastavitelné plochy P10 VD na za-
stavitelnou plochu umožňující využití 

pro obchod, komerci, příp. integrované 
bydlení; vymezení a podmínky využití 
případně vhodně upravit, f) prověření 
možnosti vymezení nové zastavitelné 
plochy pro rozšíření čerpací stanice 
ORLEN/BENZINA na části pozemku 
parc. č. 5260/74, k. ú. Kojetín, g) pro-
věření možnosti vymezení nové za-
stavitelné plochy umožňující umístění 
obchodních a komerčních provozoven 
a zařízení na pozemcích parc. č. 5651 
a 5673, k. ú. Kojetín, h) vyhodnocení 
vlivů návrhu změny na územní rozvoj 
a vyhodnocení vlivů na životní prostře-
dí, pokud potřeba těchto vyhodnocení 
vyplyne z procesu pořizování,
- schválilo plány činnosti na rok 2023  
Kontrolního výboru ZM, Finančního 
výboru ZM, Osadního výboru Popůvky 
a Osadního výboru Kovalovice,
- souhlasilo s podáním žádosti 
o dotaci k dotačnímu titulu, který bude 
z části realizován prostřednictvím vý-
zvy Státního fondu životního prostředí 
ČR, v rámci Operačního programu Ži-

votního prostředí 2021–2027, speci-
fický cíl 1.3, Opatření 1.3.4., 19 výzvy 
akce „Jímání dešťových vod a napoje-
ní závlahy Vzdělávacího a informační-
ho centra v Kojetíně“,
- souhlasilo s realizací projektu „Jí-
mání dešťových vod a napojení závla-
hy Vzdělávacího a informačního cent-
ra v Kojetíně“,
- schválilo aktualizaci Strategického 
plánu rozvoje města Kojetína – I. Část: 
Strategický plán rozvoje dopravy,
- schválilo poskytnutí peněžitého 
daru Hasičskému záchrannému sbo-
ru Olomouckého kraje, ve výši 50.000 
Kč, na doplnění vybavení jednotky po-
žární stanice Kojetín o specializovaný 
nerezový program do mokré dílny che-
mické služby,
- schválilo úhradu příspěvku za Měs-
to Kojetín, jakožto člena dobrovolného 
svazku obcí „Sdružení obcí Střední 
Moravy“, do Regionálního fondu pro 
přípravu projektů na Střední Moravě, 
na rok 2023, ve výši 17.511 Kč.

Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 4. zasedání, konaném dne 21. února 2023,
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 3/2023, kterým se:
zvyšují příjmy o               642,80 tis. Kč
zvyšují výdaje o           1 287,80 tis. Kč
zvyšuje financování o    645,00 tis. Kč,
- schválilo uzavření smlouvy o uza-
vření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnického práva k nemovitým vě-
cem, o zřízení služebnosti a o právu 
provést stavbu, mezi Městem Kojetí-
nem, jako „budoucím prodávajícím“ 
a společností PS BRNO, s. r. o., jako 
„budoucím kupujícím“, jejímž předmě-
tem je budoucí prodej částí pozemku 
parc. č. 603/2 o výměře cca 817 m2, 
p. č. 5749 o výměře cca 107 m2 a po-
zemku p. č. 603/11 o výměře 600 m2, 
vše ostatní plocha – ostatní komuni-
kace, v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
v rozsahu dle přiloženého záborové-
ho elaborátu, které budou upřesněny 
geometrickým plánem po realizaci 
stavby prodejny potravin na ul. Dudí-
kova, z vlastnictví Města Kojetína, do 
vlastnictví PS BRNO, s. r. o., za kupní 
cenu, která je ujednána ve smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy o převo-
du vlastnického práva k nemovitým 
věcem, o zřízení služebnosti a o právu 
provést stavbu a bude vyčíslena na 
základě skutečných výměr převádě-
ných pozemků upřesněných geome-
trickým plánem po realizaci stavby; 

budoucí zřízení věcného břemene 
– služebnosti k části pozemků p. č. 
603/2, p. č. 5749, p. č. 603/10, p. č. 
609/13, p. č. 609/28, p. č. st. 439/5, 
p. č. st. 443 jako pozemků služebných, 
které se nachází v katastrálním úze-
mí Kojetín a obci Kojetín, v souvislosti 
s výstavbou prodejny potravin na 
ul. Dudíkova. Části pozemků budou 
v rozsahu upřesněném geometrickým 
plánem dotčeny věcným břemenem 
– služebností stezky a cesty, spočívají-
cí v zajištění přístupu a příjezdu k čás-
tem pozemků parc. č. 603/2, p. č. 5749 
a pozemku p. č. 603/11 jako pozemků 
panujících, a to za podmínek sjedna-
ných ve smlouvě. Náklady související 
s převodem hradí nabyvatel. To vše 
za podmínek, že v prodejní smlouvě 
bude zakotveno, že všechna parkova-
cí místa, která nebudou přináležet pro-
vozu Penny marketu, budou po jejich 
zbudování bezplatně převedena do 
vlastnictví Města Kojetína,
- schválilo uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci 
a zřízení věcného práva č. UZSVM/
OOL/3715/2015-OOLR ze dne 13. 8. 
2015 mezi Českou republikou – Úřa-
dem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, jako „převodcem“ 
a Městem Kojetínem, jako „nabyvate-
lem“, kterým se ruší věcné právo zá-

kazu zcizení a zatížení k části pozem-
kové parcely č. 603/2, ostatní plocha 
– ostatní komunikace o výměře 2458 
m2, dle geometrického plánu č. 2662-
4329/2022 ze dne 4. 8. 2022 pozemek 
p. č. 603/17 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 2458 m2, zapsa-
né na listu vlastnictví č. 10001, v kata-
strálním území Kojetín a obci Kojetín, 
a kterým se převádí úplatně za kupní 
cenu 1.920.000 Kč vlastnické právo 
k části pozemkové parcely č. 603/2, 
ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 2458 m2, dle geometrické-
ho plánu č. 2662-4329/2022 ze dne 
4. 8. 2022 pozemek p. č. 603/17 ostat-
ní plocha – ostatní komunikace o vý-
měře 2458 m2, zapsané na listu vlast-
nictví č. 10001, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, a kterým se pře-
vádí bezúplatně část pozemkové par-
cely č.603/2, ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 5231 m2, oddě-
lené z pozemkové parcely p. č. 603/2, 
ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 7689 m2, dle geometrické-
ho plánu č. 2662-4329/2022 ze dne 
4. 8. 2022 zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, a to  s omezujícími pod-
mínkami zřízením věcného práva dle 
čl. V odst. 1 smlouvy ve znění dodatku 
č.1 na dobu 20 let.  Náklady související 
s převodem hradí nabyvatel.
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INFORMACE PRO OBČANY

Starosta města Kojetína
zve na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KOJETÍNA,

které se uskuteční
v úterý 28. března 2023

od 16 hodin
 v sále Vzdělávacího a informačního

centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8.
                  Leoš Ptáček, starosta

Tajemník Městského úřadu Kojetín
vyhlásil

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POZICI VEDOUCÍ

ODBORU VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Městského úřadu Kojetín.
Termín pro podání přihlášek 9. 3. 2023.

Bližší informace na www.kojetin.cz
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU VOZIDLY BIOPAS
Kroměříž spol. s r.o.
ve čtvrtek 30. března 2023
Stanoviště a doba sběru odpadů:
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné 
sklady 14.15 – 14.35 hodin
2. Blanská – parkoviště u Kroměříž-
ské ul. 14.40 – 15.00 hodin
3. Tržní náměstí – u čerpací stanice 
15.05 – 15.25 hodin
4. Olomoucká – parkoviště u Jordánu 
15.30 – 15.50 hodin
5. náměstí Svobody – parkoviště 
u hřbitova 15.55 – 16.15
6. náměstí Republiky – u centra žilní 
chirurgie 16.20 – 16.40 hodin

7. Popůvky – u zastávky autobusu 
16.50 – 17.10 hodin
8. Kovalovice – u kapličky
17.20 – 17.40 hodin
Ke svozovým vozům přineste vytří-
děné nebezpečné odpady
Znečištěné prázdné obaly: plechov-
ky od laku, staré barvy a lepidla, za-
barvené a nalakované předměty jako 
hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky 
na míchání. Prostředky na ochranu 
rostlin: postřiky všeho druhu ze za-
hrad, pěstování ovoce, zeleniny a ze-
mědělství. Barvy – laky: spreje – ná-
těry na dřevo, mořidla, laky ve spreji. 
Ředidla od nátěrových hmot: čistící 
benzín, terpentýn, rozpouštědla. Ba-

terie: tužkové baterie, knoflíkové ba-
terie, baterie z osobních nákladních 
aut a traktorů. Staré léky, těploměry. 
Chemikálie: používané v domácnos-
tech a domácími kutily jako laborator-
ní misky, ustalovače, bělidla, kyseliny, 
louhy, zvláštní lepidla. Starý olej: mo-
torový, mazací, převodový, fritovací 
oleje.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A BIOLOGICKÉHO ODPADU

Termín přistavení kontejnerů:
v pátek dne 24. března 2023
od 15.00 do 18.00 hodin
v sobotu dne 25. března 2023
od 8.00 do 14.00 hodin
v ulici Olomoucká – za posledním 
domem po pravé straně
na náměstí Svobody – parkoviště 
u hřbitova
v ulici Chytilova –  u školní jídelny
v ulici Přerovská – u pálenice
v ulici Polní – u kotelny
v Popůvkách – u kulturního domu
v Kovalovicích – u kapličky
Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů do dél-
ky 1 m, ovoce, zelenina a jiný odpad 
rostlinného původu.

UPOZORNĚNÍ

Pro likvidaci odpadů, které vám vznik-
nou při úklidu vašich domů a zahrá-
dek, můžete využít služeb Sběrného 
dvora v Družstevní ulici v Kojetíně. 
Na sběrném dvoře je možné uložit tyto 
odpady a elektrozařízení určená ke 
zpětnému odběru:
Nebezpečné odpady – baterie, aku-
mulátory, zářivky, léčiva, barvy, lepidla, 
pryskyřice, obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné (plechovky, plasto-
vé nádoby, skleněné nádoby od laku, 
barev, lepidel).   
Odpady ostatní – papír, sklo, plast, 
železo, textilní materiály, pneumatiky 
(zdarma pneumatiky osobních auto-
mobilů, přívěsů, motocyklů atd.), dře-
vo, velkoobjemový odpad, odpad ze 
zahrad), stavební suť, tonery, elektric-
ké a elektronické zařízení neobsahují-

cí nebezpečné látky.
Zpětný odběr elektrozařízení 
– vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení: televizory, monitory, rádia, 
elektrotechnické přístroje a zařízení, 
pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, 
vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků zpětné-
ho odběru je pro občany Kojetína 
a místních částí Popůvky a Kovalovi-
ce bezplatné – mimo uložení staveb-
ní suti a pneumatik větších rozměrů 
(traktory, nákladní automobily atd.), 
uložení těchto odpadů hradí i občané 
města a místních částí. 
PROVOZNÍ DOBA
Úterý          13–17 hodin
Středa–pátek 8.30–12.30 13–17 hodin
Sobota            8–12 hodin 

Žádáme vás, abyste se řídili pokyny 
pracovníků sběrného dvora, dodržo-
vali provozní dobu a neukládali odpa-
dy mimo stanovené plochy ve sběr-
ném dvoře.
Podrobnější informace o možnosti ulo-
žení odpadů na sběrném dvoře může-
te získat na tel. č. 581 275 005
Upozorňujeme, že předpisy na 
ochranu životního prostředí mimo 
jiné stanoví, že se za jejich porušení 
ukládá sankce. V některých přípa-
dech se může jednat o částku vel-
mi vysokou, u fyzických osob až do 
50 tisíc Kč, u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k pod-
nikání o částku pohybující se v milio-
nech Kč.     

                           E. Izsová

Vážení občané, Ukliďme Česko je 
dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České republi-
ky jako součást světové kampaně Cle-
an Up the World. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a po-
hozené odpadky. Akci Ukliďme Česko 
od roku 1993 organizuje Český svaz 
ochránců přírody.
 
V Kojetíně se uskuteční v sobotu dne 
1. dubna 2023 od 9.00 hodin a bude 
to náš šestý ročník úspěšné úklidové 
akce pod názvem „Ukliďme Kojetín, 
Popůvky a Kovalovice“. Úklidovou so-
botu podporuje Město Kojetín, v čele 
se starostou Leošem Ptáčkem, orga-
nizátorem akce je Komise životního 
prostředí Města Kojetín. Jednotlivci 
či organizace získají více informací 
u koordinátorky úklidu Elišky Izsové, 
tel 776 639 539, e.izsova@radnice.
kojetin.cz 

Ukliďme Česko, přidejte se 1. dubna 2023
Příroda pomoc dobrovolníků potře-
buje, proto vás vyzýváme přidejte se! 
Děkujeme!                                  E. Izsová
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Kojetín získá objekty
střediska Junáka
– český skaut na Závodí
Pro občany a návštěvníky Kojetína je 
to místo, které nepůsobí zrovna este-
ticky. Pomalu se rozpadající montova-
né budovy a donedávna kolem stojící 
autobusy jsou nevábným koutem na-
šeho města. 
Pamětníci si dají do souvislosti chátra-
jící objekt s bývalým Středním odbor-
ným učilištěm zemědělským (SOUZ) 
v Kojetíně, které bylo založeno v roce 
1979 a sídlilo do roku 1998 v budově 
dnešního gymnázia. 
Dříve byli jeho žáci ubytováni v tzv. do-
movech mládeže např. v budově, kde 
dnes sídlí Charita Přerov pobočka Ko-
jetín na Kroměřížské ulici. Dosavadní 
ubytovací kapacita nedostačovala. 
Proto v roce 1981 byla zahájena vý-
stavba nového ubytovacího zařízení 
v ulici Závodí. Z kroniky města Ko-
jetína se dovídáme, že „šlo o velkou 
a organizačně náročnou práci. Od-
borné práce prováděl formou přímých 
dodávek OSP Prostějov a Přerov, Po-
zemní stavby Olomouc, Ingstav Brno 
závod Kojetín, OSP Žiar nad Hronom, 
JZD Morava Kojetín a JZD ČSP Troub-
ky nad Bečvou. Na samotném učilišti 
pod vedením ZO KSČ, ZV ROH byly 
uzavřeny hodnotné socialistické zá-
vazky, na jejichž základě odpracovali 
zaměstnanci učiliště tisíce brigádnic-
kých hodin. Nic z toho však nebylo na 
úkor výchovné práce.“ Uvedené zkrat-
ky už mladým nic neřeknou a starší se 
aspoň pocvičí v paměti, že třeba ČSP 
= Československo sovětské přátelství.
V době své největší „slávy“ mělo učili-
ště 349 žáků. V Domově mládeže na 
Závodí jich bylo ubytováno 225, jak 
uvádí kronika města Kojetína z roku 
1991. Tehdy byl ředitelem SOUZ Ing. 

Jaroslav Sodomka. Kromě ubytování 
a stravování zde měli studenti možnost 
vyžití v zájmových kroužcích. Bohužel 
k této době nejsou k dispozici fota. 
Po roce 1989 dochází k postupnému 
útlumu výuky zemědělských a potra-
vinářských oborů a tím i ke snižování 
počtu žáků. Výpadek se snaží na-
hradit od 1. 9. 1991 Rodinná škola. 
Přesto počet ubytovaných v Domově 
mládeže klesl na 107. Od 1. 1. 1995 
vzniká Integrovaná střední škola, která 
slučuje učiliště a rodinnou školu. De-
finitivní konec zemědělského školství 

v Kojetíně nastává paradoxně po 100 
letech k 31. 12. 1998 převedením žáků 
do podobné školy v Přerově. 
Areál Domova mládeže po roce 2000 
získává do svého vlastnictví organiza-
ce Junáka, kde její místní skupina síd-
lila do letošního roku. Nevyužité pro-
story pronajímala k zájmové činnosti 
dalších spolků. A bylo zde i místo pro 
odstavená vozidla pro firmu, která pro-
vozuje autobusovou dopravu. Do are-
álu se neinvestovalo a chátral doslova 
před očima.
Město Kojetín prostřednictvím starosty 
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Leoše Ptáčka intenzivně usilovalo 
o odkupu areálu do svého vlastnic-
tví. Po sérii jednání došlo k dohodě 
a záměr prodeje areálu ve vlastnictví 
Junák – český skaut z. s. do vlastnic-
tví města Kojetína schválilo zastupitel-
stvo města na svém jednání 31. ledna 
2023. Junák si pro potřebu klubové 
činnosti ponechá malou část plochy, 
kde si vytvoří zázemí, které bude od-
povídat stávajícím potřebám. Do té 
doby má organizace k dispozici pro-
story v Domě dětí a mládeže na ulici 
Svatopluka Čecha. 
Díky vyvýšené poloze jsou budovy 
chráněny před povodněmi, jinak by 
jejich konec byl daleko dříve. Město 
je bude muset na své náklady zdemo-
lovat. Naopak benefitem je, že získá 
příjezdovou komunikaci ke kempu. 
Dosavadní přístup kolem rybníka po 
tělese naučné stezky je pouze provi-
zorní. Jak dál bude toto místo využito, 
je v řešení. K rozvoji této oblasti kolem 
ulice Závodí brání absence kanali-
zační sítě. V době, kdy se kanaliza-
ce budovala v Kojetíně, by realizace 
stála daleko méně než v současných 
cenách. Bude to náročná akce nejen 
finančně ale i stavebně, kdy bude nut-
né, aby kanalizační potrubí překonalo 
vodní tok mlýnského náhonu (struhy). 
Tato akce patří mezi prioritu v budová-
ní infrastruktury potřebné pro rozvoj 
této části města.           Jaroslav Bělka 
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O NEJSTARŠÍCH RODECH V KOJETÍNĚ
Rod Juřenových
Nositelé příjmení Juřen, dříve psáno 
též Juřin, tedy členové rodu Juřeno-
vých, obývají město Kojetín nepřetrži-
tě přes čtyři sta let. V letošním roce, 
2023, uplyne přesně 400 let od první-
ho zachovalého zápisu o tomto rodu. 
Zápis v Knize kupních smluv z let 1556 
- 1681 sděluje, že Ondra Juřin koupil 
dne 13. března roku 1623 za 33 rýn-
ských a 5 grošů od Jiříka Vašného niv-
ku zvanou Štaralovská, ležící za Kro-
měřížskou ulicí. 

Rod celou dobu používá příjmení Ju-
řen, z počátku Juřin. Vyskytují se i po-
němčelé tvary Jurzen či Jurzin, Jurzyn, 
ale v souvislosti s tímto rodem se v ar-
chiváliích nevyskytuje příjmení Juřena. 
Příjmení Juřena existuje v Kojetíně 
až od roku 1880, kdy se v srpnu toho 
roku v Kojetíně oženil 22letý Jan Juře-
na, dělník z Halenkovic, který si vzal 
za manželku 23letou Františku, dceru 
Františka Čecha, stolaře v Kojetíně 
a založili zde rod s příjmením Juřena.
Ale vraťme se k Ondrovi Juřinovi. Pří-
jmení je odvozeno od osobního jména 
Jiří a má v průběhu let nespočet tvarů. 
V současnosti je v rámci státu pouze 
16 nositelů příjmení Juřen, z toho pou-
ze tři v Kojetíně, přitom před sto lety 
zde žily desítky členů tohoto rodu.
V Panském urbáři města Kojetína 
z roku 1596 se příjmení Juřen ne-
vyskytuje, tudíž s ohledem na první 
zmínku z roku 1623, je možno se do-
mnívat, že Ondřej Juřen přišel do Ko-
jetína ve dvacátých letech 17. století 
a usadil se na usedlosti v Kroměříž-
ské ulici, na místě dnešního domu 
s číslem 177. Dřívějším majitelem 
usedlosti (pronajímatelem od vrchnos-

ti) byl Bartoň Hoblů a je možné, že se 
Ondra, ať už přišel odkudkoliv, do této 
rodiny přiženil a začal zde jako rolník 
hospodařit. K tomu potřeboval pole.
Mimo zmíněnou nivku (louka u řeky), 
koupil na jaře roku 1625 od Martina 
Panice za 220 moravských rýnských 
polnosti. Jelikož částka byla ve výši 
ceny malé chalupy, zaručilo se devět 
„sousedů kojetínských“ za splace-
ní dluhu s tím, že Ondřej musí ročně 
splácet na den sv. Jiří osm rýnských. 
Podle pozdějších záznamů poctivě 
platil.

V roce 1634 koupil od Matouše Vrou-
baného?, kus pole „padielek“, které ne-
bylo plně zaplaceno dědicům Matouše 
Zasmradila, za cenu deseti rýnských. 
Avšak v  únoru roku 1640 prodává On-
dřej toto pole za deset rýnských Jano-
vi Zachovi. V červnu roku 1642 kupuje 
Ondřej od Jiřího Panice pole Sprave-
dlnost za 148 rýnských. Na tomto poli 
kdysi bývala městská šibenice. Dnes 

na místě šibenice roste lípa, která je 
vidět ze silnice vlevo za železničními 
kolejemi směrem na Uhřičice, hned za 
městskou zástavbou.
Ondřej Juřen byl natolik váženým 
„sousedem kojetínským“, že byl vrch-
ností vybrán, jako jeden z 35 znalců 
hranic kojetínského panství, patřící-
ho tehdy hraběti Ferdinandovi Juliovi 
ze Salmu. V urbáři z roku 1636, ze 
dne 29. března, je jako čtvrtý v levém 
sloupci uveden v oddíle „Tito lide wiedi 
gak domaczy tak czyzopansky stra-
ny hranicz, kde a w kterych mistech 
z czyzopanskymi grunty hraniczi.“  
Skupina těchto znalců a pamětníků 
obcházela panské hranice a při jejich 
poškození nebo nejasnostech je na 
základě svých znalostí opětně vytyčo-
vala.
Z výše uvedeného můžeme předpo-
kládat, že Ondřej Juřen se narodil ně-
kdy kolem roku 1600. V Knize trhové 
je zápis z 24. května roku 1639, že Jan 
Bystřický kupuje za 50 rýnských od 
dědiců Jana Juřiny z města Kroměří-
že louku, zvanou Rumplovská. Téhož 
dne kupuje louku zvanou Nevlidovská 
u drážek na Dunkovicích od dědiců ze-
mřelého Jana Juřiny z města Kroměří-
že za 100 rýnských Matyáš Charvát. 
Kdo byl Jan Juřin z Kroměříže a jeho 
dědicové, se mi nepodařilo zjistit.
Archiválie zaznamenávají tři Ondřejo-
vy děti, které se pravděpodobně naro-
dily mezi roky 1625 až 1640. Provda-
ná dcera Anna se provdala za Pavla 
Macka, druhá dcera Barbora si vzala 
Volatého. Syn Jiří se oženil s Dorotou 
a stal se nástupcem na rodovém grun-
tu v Kroměřížské ulici.
V Rektifikačních aktech z ledna roku 

Obr. První zápis o Ondrovi Juřinovi ze dne 13. března roku 1623.

Obr. Zápis o gruntu Jíry Juřina v Knize trhové z roku 1681.
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1668 je Jíra Juřin uveden v Kromě-
řížské ulici a obhospodařuje 48 měřic 
polí, což v porovnání s ostatními, patří 
k jedné z největších výměr.
V Lánském rejstříku města Kojetína 
z roku 1678 je Jíra Juřin veden v oddí-
le „Čtvrtláníci“. Je u něj evidováno osm 
kusů polí, z nichž 24 měřic je v lepší 
půdní kvalitě a 12 měřic v horší kvalitě. 
V rejstříku, v oddíle „Staré pusté grun-
ty bez půdy“, je psáno ještě o jednom 
gruntu, nazvaného Juřinovský. Je 
možné, že se jedná o grunt, jehož ma-
jitelem byl Jan Juřin, který jej opustil 
a odstěhoval se do Kroměříže. Polnos-
ti patřící ke gruntu byly po jeho smrti 
před rokem 1639 dědici prodány. Bu-
dova gruntu bez polí chátrala a v roce 
1668 a 1678 byla vedena jako pustý 
grunt. Taktéž v oddíle „Pusté šenkovní 
domy“ je v rejstříku uveden dům Juři-
novský. Jaké byly osudy těchto dvou 
Juřinovských domů, však nelze zjistit.
Při tomto pohledu, který koresponduje 
i časově, se však dá s určitou dávkou 
nejistoty usoudit, že do Kojetína mož-
ná přišli bratři nebo jinak příbuzní, On-
dřej a Jan Juřenovi. 
Ondřejův syn Jiří, nástupce na rodo-
vém gruntu, měl s manželkou Dorotu 
doložených šest dětí, z toho tři dcery 
a tři syny. O jejich osudech lze nalézt 
jen útržky informací. Dvě dcery Mari-
ana a Kateřina jsou zmíněny v sou-
vislosti s vypořádáním dědického dílu 
z gruntu v březnu roku 1713 a každá 
obdržela 39 rýnských a 5 denárů. Tu-
též částku získala z dědictví i dcera 
Anna, o které dále víme, že v úno-
ru roku 1705 se stal jejím manželem 
„pocztiwy mladenecz Jirzik Planka“. 
Syn Antonín, narozený v červnu roku 
1689, zřejmě záhy zemřel, protože 
o něm nejsou žádné další zprávy. Syn 
Tomáš, zřejmě nejstarší Jiřího dítě, se 
narodil v roce 1662 a s manželkou Ma-
rianou měl dvě doložené děti, Tomá-
še, který se narodil v říjnu roku 1692 
a zřejmě záhy zemřel, protože o něm 
další záznamy nejsou, a Václava, na-
rozeného v červnu roku 1696. Vedle 
těchto synů, měli podle časové rekon-
strukce, pravděpodobně další tři syny, 
u nichž z důvodu chybějících záznamů 
z let 1702 až 1704 a 1707, případně 
dalších let, kde jsou záznamy neúplné, 
nelze věrohodně doložit jejich datum 
narození. Z údajů o jejich sňatcích či 
narozených dětech, lze však dovodit, 
že Pavel a Bartoloměj se narodili 
snad mezi roky 1702 až 1704 a Jakub 
v roce 1707. U těchto tří synů navíc 
v záznamech chybí jméno otce.

I Tomáš obdržel v roce 1713 dědický 
díl z gruntu ve stejné výši jako jeho 
sestry.
Poslední známé dítě Jiřího, Pavel, se 
narodil v roce 1666 a stal se nástup-
ce na rodovém gruntu.
Ale vraťme se ještě k jejich otci, Jiřímu. 
Narodil se kolem roku 1635. Po zdě-
dění gruntu, jehož hodnota byla 470 
rýnských, patřil ke středním sedlákům. 
V roce 1679 platil daně z poloviny les-
ní louky, gruntu, polností „poloučtvrtí“ 
s přímětky, z nivky a polí v Suchých 
loukách, celkem 28 grošů a 13 a půl 
denáru. 
Po svatbě syna Pavla, v listopadu roku 
1694, s Annou, dcerou Josefa Kotka, 
narozenou v roce 1672, bylo v září 
roku 1696 provedeno „Odewzdani 
gruntu Jira Jurzin synu swemu Pawlo-
vi Jurzinowi w domie radnim“. Avšak 
Pavel měl za povinnost vyplatit polovi-
nu hodnoty gruntu po smrti otce Jiřího 
svým pěti sourozencům a případné 
vdově Dorotě, což se stalo až v březnu 
roku 1713, kdy byla vyplacena částka 
ve výši 235 rýnských šesti osobám po 
39 rýnských a 5 denárech, včetně stá-
vajícího majitele gruntu, Pavla. 
Jiří zemřel mezi roky 1696 až 1699, ve 
věku asi kolem šedesáti let, protože 
záznam ze Svatební knihy z roku 1699 
sděluje, že Dorota Juřenová, vdova po 
Jiřím, se vdává za Adama Hrušku, po-
cházejícího ze Slezska.
Pavel Juřen, třetí hospodář na grun-
tu v Kroměřížské ulici, měl se svou 
manželkou Annou sedm doložených 
dětí. Nejstarší byla zřejmě Veronika, 
narozená v lednu roku 1696. Dal-
ší dcera, Kateřina, která se narodila 
v říjnu roku 1699, se v listopadu roku 
1718 provdala za Jana, syna již ze-
mřelého Blažeje Součka. Syn Jakub, 
narozený v červenci roku 1708 se zřej-
mě nedožil dospělého věku, další syn 
Pavel, který se narodil v červenci roku 
1709, zemřel v 26 letech v březnu roku 
1735 a Jiří, narozený v roce 1712 se 
dožil pouze 22 let a zemřel v červnu 
roku 1734. Jeho další dcera Alžběta, 
narozená v roce 1700, se v listopadu 
roku 1722 provdala za Ondřeje, syna 
Matěje Malovaného, narozeného také 
v roce 1700, který však v mladém věku 
zemřel. Vdova Alžběta se provdala 
v únoru roku 1734 za Jiřího, syna již 
zemřelého Pavla Živného. Zemřela 
v lednu roku 1757. Další dcera Maria-
na, která se narodila před rokem 1715, 
se v září roku 1737 provdala za Jiřího, 
syna Jiřího Štábla. A protože všich-
ni Pavlovi synové zemřeli a dcery se 

provdaly a 77letý Pavel v únoru roku 
1743 zemřel, stal se Jiří Štábl v březnu 
roku 1743 nástupcem a hospodářem 
na gruntu se všemi polnostmi a příslu-
šenstvím, na kterém Juřenovi přes sto 
let hospodařili. V listopadu roku 1772 
převedl Jiří Štábl grunt na svého syna 
Jakuba. Jakubova dcera Anna, dědič-
ka gruntu, narozená v roce 1788 si 
v únoru roku 1812 vzala za manžela 
17letého Matyáše, syna Josefa Kry-
busa, z Kroměřížské ulice, číslo 165. 
Oba zemřeli bezdětní v září roku 1836 
na choleru a do domu, číslo 177, se 
nastěhovala rodina Němečkova. Pav-
lova rodová větev tímto vymřela.
Potomci jeho bratra Tomáše, naroze-
ného v roce 1662 byli úspěšnější. Jeho 
synové založili další větve rodu, které 
se vzhledem k značnému počtu dětí, 
dále rozvíjely. Pavel, který se oženil 
v říjnu roku 1722 s Kateřinou, dcerou 
Matyáše Oulehly (Aulehla) z Němčic 
měl čtyři děti, z nichž Ondřej, narozený 
v listopadu roku 1736 byl dvakrát že-
natý a jeho děti rod Juřenových dále 
rozšířily. Další ze synů Tomáše, Bar-
toloměj, který se oženil v únoru roku 
1723 s Marianou, dcerou Jana Vy-
kročila, měl dětí šest, z nichž pokra-
čovateli rodu se stali Josef, narozený 
v únoru roku 1727 a Karel, narozený 
v prosinci roku 1730. Tomášův syn 
Jakub, u něhož pravděpodobné da-
tum narození je v roce 1707, se oženil 
v roce 1726, protože již v srpnu roku 
1727 měli s manželkou Barborou syna 
Martina, v listopadu 1729 syna Ondře-
je, v červenci roku 1732 se jim narodi-
la dvojčata František a Jakub a v pro-
sinci roku 1735 syn Tomáš. Další ze 
synů Tomáše, Václav, který se narodil 
v roce 1696, se v únoru roku 1729 
oženil s Magdalenou, dcerou Jiřího 
Němce, s níž měl čtyři děti, z nichž tři 
záhy po narození zemřely a o nejstarší 
dceři, Kateřině, je pouze záznam o na-
rození v dubnu roku 1732.
Karel, narozený v roce 1730 měl vedle 
ostatních dětí i dva syny, Karla, naro-
zeného v dubnu roku 1759 a Jakuba, 
který se narodil v červenci roku 1761. 
Karel se v 18 letech, v říjnu roku 1777, 
oženil s 21letou Františkou, dcerou 
Matyáše Krybusa z Kroměřížské ulice, 
číslo 160 a u zápisu sňatku je uvede-
no, že bydlí ve Vyškovské ulici, staré 
číslo 51, což je dnešní číslo 409, kde 
dnes bydlí rodina Kočičkova. Františ-
ka zemřela v dubnu roku 1814 a Karel 
v květnu roku 1819. 
Karlův bratr Jakub, se oženil v lednu 
roku 1779 a jeho manželkou se stala 
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Jenovéfa, dcera již zemřelého Václava 
Ježe. Jakub bydlel v Kroměřížské ulici, 
staré číslo 56, dnešní 173.
Jak se Juřenův rod rozšiřoval, ubývalo 
na usedlostech rolníků a mnozí členo-
vé rodu, kteří se nemohli plnohodnot-
ně věnovat rolnickým pracím, přechá-
zeli na řemeslnickou činnost. Stávali 
se z nich obuvníci, provazníci, tkalci, 
truhláři, řezníci a zedníci. Mnozí si 
však ponechávali k obživě menší pole 
a na dvorech provozovali malá hospo-
dářství. Řemesla vykonávali většinou 
v zimních měsících.
Na přelomu století bydlely v Kojetíně 
rodiny Juřenových ve Vyškovské ulici, 
číslo 405, byl to poslední dům na kon-
ci ulice směrem ke hřbitovu (toto číslo 
již neexistuje, stojí zde dům číslo 390). 
V tomto domě bydlel František Ju-
řen, truhlář, syn Františka, provazní-
ka, který se v únoru roku 1853 oženil 
s Marianou, dcerou Valentina Šťastní-
ka z Olomoucké ulice, číslo 298. 
Bydlel zde i jeho bratr Karel, obuv-
ník, který se v říjnu roku 1859 oženil 
s Františkou, dcerou Josefa Horáčka. 
Karlův syn, Miroslav, jehož matkou 
byla Karlova druhá manželka 26letá 
Františka, dcera Jana Mořického, 
narozená v září roku 1884 a oddaná 
s již 44letým Karlem v srpnu roku 1911, 
se narodil v srpnu roku 1912. Po stu-
diu Teologické fakulty v Litoměřicích, 
byl v červenci roku 1938 v katedrále 
sv. Václava v Olomouci vysvěcen na 
kněze církve katolické. Svou první 
mši svatou vykonal dne 10. červen-
ce roku 1938 ve farním chrámu Páně 
Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. 
Velkou část kněžského života (1954 
–1990) působil na farnosti v Hájích 

u Opavy.  Zemřel v roce 1993 a je po-
hřben na místním hřbitově v Kojetíně.
František Juřen, provazník, bydlel 
v ulici Podvalí, číslo 215, kde se v říjnu 
roku 1841, v 28 letech, oženil s Mari-
anou, 27letou dcerou Františka Bíbra 
z Kroměřížské ulice, číslo 104. Jeho 
syn František, rolník, se v září roku 
1879 oženil s 19letou Františkou, 
dcerou Filipa Minaříka z Blanské uli-
ce, číslo 181. V roce 1900 bydlela 

v tomto domě vdova Františka, její 
syn František, narozený červenci roku 
1885, tchán Filip Minařík a pomocník 
na hospodářství. V roce 1921 se ma-
jitelem domu stal František, narozený 
v roce 1885 s manželkou Bohumilou, 
rozenou Šťastníkovou, narozenou 
v září roku 1896, ještě zde bydle-
la matka Františka a služebná Žofie 
Pustějovská a čeledín Josef Spáčil. 
Dalším obyvatelem tohoto domu byl 
František Juřen, narozený v srpnu 
roku 1923, syn Františka, který se 
v květnu roku 1947 oženil s  Libuší 
Urbánkovou z Uhřičic. Juřenové bydlí 
v tomto domě dodnes.
V Přerovské ulici, číslo 240, bydlel Petr 
Juřen, narozený v únoru roku 1877, 

obuvník, působil také v kojetínském 
hasičském sboru. Jeho syn František 
Juřen, malířský pomocník, narozený 
v březnu roku 1910, byl za II. světové 
války nasazen na práce v Rakous-
ku (tehdy součást Deutches Reich) ve 
městě Eisenerz ve Štýrsku (Hermann 
Göring Werke Eisenerz LAGER 63), 
kde od listopadu roku 1941 do kon-
ce roku 1944 pracoval v povrchovém 
dole při těžbě železné rudy. 

Druhý syn Petra Juřena a Rosálie Bur-
dové, Emil, řezník a uzenář, narozený 
v březnu roku 1913, bydlel v Husově 
ulici, číslo 773. Jeho manželkou byla 
Ludmila Černochová, narozená v srp-
nu roku 1908. Jejich dcera Ludmila 
záhy zemřela.
V Olomoucké ulici, číslo 292, bydlel 
Antonín Juřen, tkadlec se svými syny 
Františkem a Filipem. V Palackého 
ulici, Šprlochu, číslo 380, bydlel Jan 
Juřen. 

Členové rodu Juřenových byli 
v počátku svého působení v Kojetí-
ně rolníky, později byli většinou ře-
meslníky.

Miloš Krybus (pokračování příště)

Obr. Záznam o nasazení Františka Juřena na nucené práce.

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KOVALOVICE U KOJETÍNA (NA POKRAČOVÁNÍ)

Rok 1960
Celostátní a světové události: 
21. ledna byla v Sovětském svazu 
vypuštěna balistická několika stupňo-
vá raketa do oblasti Tichého oceánu. 
31. března byli zachráněni americkou 
letadlovou lodí „Kearsarge“ čtyři sovět-
ští vojáci. Tito hrdinové se plavili 49 dní 
na ztroskotaném motorovém člunu ve 
vlnách Tichého oceánu o hladu a žíz-
ni. 7. března bylo zemětřesením téměř 
úplně zničeno marocké město Agadir.  
V troskách bylo pohřbeno na 6 000 
lidí. 15. května byl v Sovětském svazu 
úspěšně vypuštěn první kosmický ko-
ráb. Tento koráb, který má v budoucnu 
sloužit k přepravě člověka do vesmí-

ru má obrovskou váhu 4,5 tuny. Též 
v květnu byla vypuštěna v USA výzvěd-
ná družice Země o váze 2,5 tuny. 27. 
5. se stal vojenský převrat v Turecku. 
27. května zahynulo při důlním neštěs-
tí v Ostravě 55 horníků. 12. června se 
konaly v celé ČSR volby do národních 
výborů. Zvoleni byli všichni kandidáti na 
99,86 %. 23. června byla slavnostně 
zahájena druhá celostátní spartakiáda 
v Praze. Byla rozdělena na Dny mláde-
že 23.–26. 6. a Dny dospělých 30. 6. 
– 3. 7. Této mohutné tělovýchovné pře-
hlídky se zúčastnilo 750 000 cvičenců. 
1. července byla provedena na celém 
území ČSR územní reogranizace: z do-
savadních třinácti krajů bylo vytvořeno 
deset krajů. Z dosavadních 187 okresů 

bylo vytvořeno 75 okresů. Následkem 
této reorganizace byl zrušen i okres 
Kojetín a naše obec byla přičleněna 
k okresu Přerov, kraj Severomoravský, 
krajské město Ostrava. 11. července 
byla na Pražském hradě jednomyslně 
schválena nová socialistická ústava 
Československé socialistické republiky.
Domácí události: Dne 10. ledna uspo-
řádali požárníci ples – návštěva slabší. 
17. 1. konala se výroční členská schů-
ze MJ – ČSPO. Předsedou byl zvolen 
Vladimír Večerka č. p. 39, jednatelem 
Oldř. Srbecký. 24. 1. výroční člen. schů-
ze sloučených mysliveckých spol. Ko-
valovice-Popůvky. Předsedou zvolen 
Alois Zahradníček. Výroční člen. schů-
ze JZD. Do vedení byli zvoleni: Boh. 
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Šimčík, předseda, živočichář Lad. 
Spálovský, rostlinář Aug. Sázel, účetní 
Frant. Večerka. Na pracovní jednotku 
bylo vypláceno 15 Kčs. 13. 2. uspořáda-
la TJ Sokol šibřinky – průměrná účast, 
30 masek. Výroční člen. schůze MO 
KSČ, předsedou zvolen Frant. Navrátil. 
Vstoupil do JZD Frant. Vaculík č. p. 14 
s výměrou 3,87 ha zeměděl. půdy. Jedi-
ným soukromým zemědělcem zůstává 
Jos. Ošťádal č. p. 42. 13. 3. konala se 
v hostinci oslava MDŽ za pěkné účas-
ti dospělých i dětí. Žactvo místní školy 
předneslo recitační a zpěvní pásmo. 
Po hlavním referátě byl promítán film. 
19. 3. uspořádala místní skupina ČSM 
Josefovskou zábavu, účast slabší. 1. 4. 
byla dána do provozu nově vystavená 
porodna JZD pro 33 prasnic. 9.–10. 4. 
sehráli žáci národní školy divadelní hru 
„Zlaté srdíčko“. Hru, která se velmi líbila 
nacvičili řídící učitel E. Olšanský, J. Há-
jek, baletní vložky J. Olšanská. 8. květ-
na uspořádala MOB veselou estrádu. 
Tato byla provedena s úspěchem v re-
žii J. Hájka. V neděli dne 12. června od 
časných ranních hodin vyhrával místní 
rozhlas, později i dechovka z Kojetí-
na, kdy byla celá obec čistě upravena 
a domy vyzdobené vlajkami, konaly se 
volby do MNV. Zvoleni byli všichni kan-
didáti jednotné kandidátky NF, a to: Jo-
sef Baroš, Frant. Navrátil, Frant. Krček, 
Jindřich Hájek, Oldřich Srbecký, Aug. 
Uhýrek, Jindřich Vojáček, Frant. Mo-
talík, Vlad. Večerka, Martin Tomeček, 
Ludmila Václavíčková, Marie Motalíko-
vá. Předsedou nového MNV byl opět 
zvolen Jos. Baroš č. p. 6, náměstkem 
Frant. Navrátil č. p. 67, tajemníkem 
Frant. Krček z Kojetína. Předsedou ze-
měděl. komise Marie Motalíková č. p. 
5, předsedou finanční komise Oldřich 
Srbecký č. p. 19, předsedou komise 
pro výstavbu Jindřich Vojáček č. p. 63, 
předsedou kulturní a školské komise 
Jindřich Hájek, předsedou zdravotní 
komise L. Václavíčková č. p. 4. Dne 
3. srpna započal s přestavbou rod. 
domku č. 54 J. Hájek (výměna okna, 
přístavba verandy, zídky a fasáda). 
7. srpna slavily se jako každoročně 
hody. Ráno v kapli mše sv., odpoled-
ne a večer hodový výlet pořádaný MJ 
ČSPO. Návštěva velmi pěkná. Po celý 
den vyhrávala místní hudba. 18. 8. pře-
vzala prodejnu Jednoty jako vedoucí Li-
buše Zábojníková z Kojetína. Obsazení 
prodejny se stalo až po dvou měsíčním 
vyjednávání neb po odchodu Almy 
Zatloukalové nebylo žádného zájem-
ce. Na základě rozhodnutí rady MNV 
z měs. září byl rod. domek (větřák) 

uznán za neobyvatelný a č. p. 58 bylo 
převedeno na novostavbu Frant. Hájka. 
Rod. domek Jana Fukse byl adaptován 
v měs. říjnu–prosinci pro živočišnou vý-
robu JZD a číslo 76 bylo převedeno na 
novostavbu Emila Voždy. Budovu pře-
vzalo k bezplatnému užívání začátkem 
roku 1961 JZD. Tento rod. domek dal 
k dispozici MNV Jan Fuksa mladší, kte-
rý se oženil a odstěhoval do Čech (do 
Kálek), kde pracoval jako lesní dělník. 
Před odstěhováním byl členem JZD 
Kovalovice. Na žádost MNV – JZD byla 
část pozemku Dlouhé díly ve výměře 
3 ha ponechána na zaloučení. 18. 9. 
uspořádalo JZD autobusový zájezd 
na mezinárodní veletrh do Brna. Část 
účastníků tohoto zájezdu se zúčastnila 
odpoledne v Janáčkově divadle baletu 
O. Nedbala „Pohádka o Honzovi“. Josef 
Vymětal prodal rodinný domek č. p. 11 
Ferdinandu a Marii Tomečkovým a sám 
se odstěhoval do Přerova. Otto Slová-
ček se svou manželkou přistěhoval se 
z Kojetína do rod. domku č. 46, který 
přestavoval jak uvnitř, tak venek (okna, 
dveře, fasádu). Josef Zapletal prodal 
rod. domek č. p. 55 Juraju a Žofii Ab-
rahamovým, sám se odstěhoval ke své 
družce Anežce Přivřelové č. p. 57. Míst-
ní skupina ČSM uspořádala 29.10. vi-
nobraní. Účast převážně mládež z mís-
ta i okolí. 19. 11. uspořádala myslivecká 
společnost hon na zajíce a bažanty. Po 
skončení byl odchod s hudbou do hos-
tince, kde se konala taneční zábava. 
Miloslav a Ludmila Barošovi koupili rod. 
domek č. p. 77, kde bydleli v nájmu. 
V obci bylo v r. 1960 též šest včelařů. 
Neplán. provozovny MNV (služba ob-
čanům): dvě švadleny (Ludmila Háno-
šová č. p. 45, Erika Večerková č. p.70), 
zednické práce (Oldřich Srbecký č. p. 
19), malířství pokojů (Josef Přivřel č. p. 
37). Autobusová doprava během roku 
beze změny. Jedinou politickou stranou 
v obci je vedoucí strana KSČ. Masové 
složky: největší složkou je MJ ČSPO, 
která má 103 členy. TJ Sokol 41 členů 
– činnost pouze oddíl kopané. Rovněž 
slabá činnost skupiny ČSM. Pracov-
ní morálka družstevníků není na výši. 
Vznikají častá nedorozumnění. Těžko 
se získávají družstevnice do kravína 
a vepřína na poklízení. Zavedeno i stří-
dání po měsíci. Hmotná spotřeba oby-
vatelstva se zvýšila. Obrat spotřebního 
zboží se v místní prodejně Jednota zvý-
šil. Též počet majitelů televizorů a mo-
torových kol „mopedů“ vzrostl. Během 
roku se pracovalo na generál. opravě 
zámku pro kulturní dům, jakož na bri-
gádnických pracích při budování požár. 

zbrojnice a koupaliště. Na organizování 
brigád. prací měl největší zásluhu ta-
jemník MNV F. Krček, který v relacích 
místního rozhlasu zdůrazňoval význam 
zbudování těchto kulturních zařízení 
pro obec. Během roku bylo uspořádá-
no osm filmových představení.
Náboženský život obce: většina sňat-
ků mimo úřad koná se též v kostele. 
Všechny pohřby konají se s knězem, 
který dojíždí z Hradiska, kde je naše 
obec přifařena. Funkci varhaníka koná 
J. Hájek s pěveckým kroužkem, ve kte-
rém zpívají Jos. Kuňáková, Marie Háj-
ková, Marie Drábková, Irena Vymětalo-
vá, Helena Zdráhalová, Olga Motalíko-
vá, Fr. Zdráhal. Vyučování náboženství 
řím. kat. ve škole jen na základě písem-
né přihlášky rodičů žáka. Z devatenácti 
žáků bylo do náboženství přihlášeno 
dvanáct.
Počasí: Zima celkem mírná, sněhu 
málo. Jen začátkem února mrazy přes 
10o. 18. a 19. 3. sněžení. Jen 8. 4. déšť, 
jinak v dubnu a v květnu pěkné počasí 
bez dešťů. Teprve 22. 5. velká bouře, 
při níž bylo bleskem zasaženo a po-
škozeno telefonní vedení za hřbitovem. 
Od té doby počasí proměnlivé, nejisté, 
takže je opožděno jednocení cukrovky.
6. června započata senoseč. Téměř 
celý červen nestálé, deštivé a chladné 
počasí. Červenec bouřky, deště, chlad-
no, takže 15. 7. nejsou okopány řepy. 
22. 7. opět silný déšť, který trval něko-
lik dní. Některé řeky způsobily záplavy 
a škody na úrodě. Zvláště velké škody 
byly způsobeny rozvodněnými řekami 
na Slovensku, kde byla na několika 
místech přerušená železniční trať. Se-
čení obilí započato 28. 7.
Sňatky: 20. 2. Lýdie Hájková č.p. 69 
– Jos. Krystýn z Lutopecen (Hájkovi). 
23. 4. Žofie Přikrylová č. p. 71 – Juraj 
Abraham z Hliviště – Slovensko. 25. 6. 
Ant. Vožda č. p. 72 – Marie Pospíšilo-
vá z Kojetína. 20. 8. Marie Navrátilová 
č. p. 67 – Josef Navrátil z Bojanovic. 
Narození: Kusákovým č. p. 10 – 22. 
4. dcera Naděžda. M. a E. Voždovým 
č. p. 89 – 24. 4. syn Josef. L. a J. Háj-
kovým č. p. 25 – 13. 6. syn Jiří. Lud. 
a St. Plesníkovým č .p. 21 – 19.7. dce-
ra Ludmila. Ir. a Fr. Vymětalovým č.p. 
31 – 30.7. syn Petr. Ludm. a Mil. Ba-
rošovým č. p. 77 – 4.8. syn Zdeněk. 
Úmrtí: Anežka Slováčková č. p. 46. 
16. 5. Alois Chytil č. p. 30, horník, trag. 
smrt v Ostravě ve věku 22 let. 10. 7. 
Jan Zahradníček č. p. 22 ve věku 66 
let. Frant. Fuksová č. p. 76 v nemocni-
ci v Chomutově, tamtéž pohřeb. Josef 
Baroš č. p. 20.         pokračování příště
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Hanobení Stalina
v květnu 1953
na nádraží v Kojetíně
Před sedmdesáti lety, přesně 5. břez-
na 1953, zemřel sovětský diktátor Jo-
sef Vissarionovič Stalin (narozen 18. 
prosince 1878). Rovněž v komunisty 
ovládaném Československu musela 
být ztráta jednoho z největších tyra-
nů historie oplakávána, řada lidí žal 
dokonce ani nepředstírala. Před de-
seti lety jsem o tryznách za Stalina 
a Gottwalda publikoval v Kojetínském 
zpravodaji (č. 3/2013, s. 8-9) článek 
Rovněž v Kojetíně se před 60 lety lou-
čili se Stalinem a Gottwaldem. Tento-
krát přináším článek o sice nedůležité, 
avšak o to více kurióznější události, 
která rovněž souvisí se smrtí Stalina 
a Kojetínem.

Co se vlastně stalo?
Trestní oznámení Obvodního odděle-
ní Veřejné bezpečnosti Kojetín z 10. 
června 1953 uvádí, že se odpoledne 
12. května 1953 jistý Bohuš Schwar-
zer (narozen 1. února 1899 ve Velkých 
Janovicích) dopustil v nádražní restau-
raci v Kojetíně propagování nacismu 
a hanobení spojeneckého státu. Věc 
se měla tak: podnapilý Schwarzer 
zdravil ostatní přítomné nacistickým 
„Heil Hitler“, a poté řekl o němec-
kém diktátorovi Adolfu Hitlerovi (1889 
–1945): „to byl člověk, Stalin to byl vši-
vák a dnešní režim v ČSR se posere“. 
Mezi přítomnými hosty byl však 
také František Lužný (narozen 1913 
v Dobromilicích), předseda Okresní-
ho národního výboru (ONV) Kojetín. 
Dá se předpokládat, že se jednalo 
o přesvědčeného komunistu. Lužný 
oznámil pobuřující výroky cizího muže 
(rozuměj Schwarzera) Františku Vrá-
novi, službu konajícímu příslušníkovi 
Veřejné bezpečnosti. Při odvádění na 
policejní stanici Schwarzer řekl Vráno-
vi mj. tento výrok: „Pán Bůh, Masaryk 
a Beneš to byli komunisté, ale co vy 
děláte, to je vyložené divadlo…“ Dále 
hanobil sovětskou armádu a nabízel 
Vránovi, aby s jeho pomocí utekl na 
Západ.
Od 12. do 13. května 1953 byl Schwar-
zer ve vyšetřovací vazbě Lidového 
soudu v Kojetíně. Na základě trestního 
oznámení vypracovala Okresní proku-
ratura Kojetín dne 18. června 1953 ža-
lobu na Schwarzera.

Z HISTORIE KOJETÍNA
Stručné údaje o Schwarzerovi
Bohuš Schwarzer byl nemajetný inva-
lidní důchodce, jenž toho času bydlel 
v Bystřici nad Pernštejnem. Po vy-
chození lesnické školy byl zaměstnán 
u lesního odboru, odkud v roce 1937 
odešel v pozici revírníka. Poté pomá-
hal synovi ve vedení továrny na pun-
čochy, jež byla v roce 1950 znárodně-
na a zlikvidována. Po osvobození byl 
v národně socialistické straně a v roce 
1948 dokonce jako kandidát vstoupil 
do KSČ, odkud byl však vyloučen pro 
záporný postoj k panujícím poměrům. 
V roce 1922 se oženil a s manželkou 
měl šest dětí.
Navzdory výrokům z května 1953, 
kdy v Kojetíně chválil Hitlera, nebyl 
Schwarzer příznivcem nacismu nebo 
fašismu. Na podzim 1944 ho totiž ně-
mecká tajná policie zatkla kvůli zapoje-
ní do známé protinacistické odbojové 
organizace R 3. Několik měsíců byl 
vězněn v brněnských Kounicových 
kolejích, odkud byl na konci války pře-
vezen vlakem do Mirošova u Rokycan. 
Tam došlo k jeho osvobození americ-
kou armádou. Mimochodem trpěl již za 
první světové války, kdy byl na italské 
frontě jako voják rakousko-uherské 
armády zasypán po výbuchu granátu 
a později raněn do levé ruky.

Zajímavosti z vyšetřování případu
Dne 12. května 1953 přijel Schwarzer 
vlakem z Kroměříže a v Kojetíně čekal 
na vlak do Brna. V restauraci vypil vět-
ší množství piva a režné, avšak podle 
servírky ne tolik, aby nevěděl, co činí. 
Při výslechu Schwarzer omlouval své 
chování duševní poruchou a také tím, 
že po požití alkoholu nevěděl, co dělá. 
V místě bydliště byl skutečně znám 
jako osoba, která ráda pije alkoholic-
ké nápoje a v podnapilosti pak pronáší 
protistátní výroky. V roce 1951 byl za 
takové chování potrestán sedmi měsí-
ci odnětí svobody. V Kojetíně se opil 
zejména z toho důvodu, že se na ná-
draží náhodně setkal s jistým Prcha-
lou, kterého znal právě ze společného 
věznění v Maloměřicích v roce 1952 
(sic!).
František Lužný byl jako předseda 
ONV Kojetín pro soud hodnověrným 
a zároveň nikoliv jediným svědkem. 
Stojí za zmínku, že oznámení Schwar-
zerova chování příslušníkovi Veřejné 
bezpečnosti vytýkali Lužnému dva 
muži a také servírka.
Od 26. června do 30. července 1953 

Schwarzer prodělal v léčebně v Čer-
novicích spací léčbu, protože u něho 
byla diagnostikována psychopatie. 
Stěžoval si na sebevražedné myšlen-
ky, zrakové a sluchové halucinace. 
Soudní znalci MUDr. Josef Kohout 
a MUDr. Vladimír Berka provedli 
4. prosince 1953 vyšetření duševního 
stavu Bohuše Schwarzera, jenž svou 
dušení chorobu charakterizoval tla-
kem a hučením v hlavě či cvrkáním 
v uchu. Měl také představy, že ho ka-
ždý pomlouvá. Když byl na konci ně-
mecké okupace vězněn v Brně, byl 
shozen ze schodů a ležel pak nějakou 
dobu v bezvědomí. V odborném nále-
zu, vypracovaném 8. prosince 1953, 
se uvádí: „Psychoneuropathie obvině-
ného zde mohla vésti a pravděpodob-
ně také vedla k tomu, že popsaný stav 
blízký nepříčetnosti byl současně do-
provázen silným rozrušením ve smys-
lu § 21 lit b/ trestního zákona.“   
Nález soudních znalců zmiňuje rovněž 
zajímavé údaje o starším bratru Bohu-
še Schwarzera, který byl zaměstnán 
jako berní úředník. Z první světové vál-
ky se vrátil se zraněním a poté páchal 
různé nepříčetnosti. Z toho důvodu se 
na radu rodičů v roce 1922 vystěho-
val do Brazílie, kde se údajně zúčast-
nil botanické expedice a v roce 1924 
v této zemi zemřel v ústavu pro cho-
romyslné.

Soudní řízení
Soud se Schwarzerem se měl konat 
již 30. června a poté 29. září 1953, 
avšak vzhledem k jeho pobytu v léčeb-
ně, respektive ambulantnímu léčení, 
byl proces dvakrát odložen. Hlavní 
líčení Lidového soudu Kojetín se tak 
nakonec uskutečnilo až 28. prosince 
1953, předsedou senátu byl JUDr. 
Ludvík Kubala. Obviněný se hájil ze-
jména nepříčetností. Soud jej zprostil 
žaloby, že se dopustil trestných činů 
podpory a propagace fašismu, ha-
nobení spojeneckého státu a pobu-
řování proti republice. Na rozhodnutí 
soudu se výraznou měrou podepsal 
posudek znalců z oboru psychiatrie. 
Okresní prokuratura Kojetín se dne 
4. ledna 1954 vzdala možnosti od-
volání proti rozsudku. V záznamech 
prokuratury je jako důvod zproštění 
žaloby uvedeno: „pochybnost o pří-
četnosti obviněného“. Schwarzer tak 
měl v tomto případě štěstí, poněvadž 
v roce 1951 byl za podobné výroky 
nepodmíněně odsouzen.
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Na závěr ještě jeden malý postřeh. 
Webové stránky Bystřice nad Pern-
štejnem uvádí mezi významnými ro-
dáky města také znalce místní histo-
rie a publicistu Bohuše Schwarzera, 
který žil v letech 1921–2004. S velkou 
pravděpodobností se mohlo jednat 
o syna Bohuše Schwarzera (ročník 

1899), který v květnu 1953 v Kojetíně 
nadával mj. na Stalina.
Použité prameny
Státní okresní archiv Přerov, fond Li-
dový soud Kojetín, inv. č. 96, karton 
46, sign. T 140/53.
Státní okresní archiv Přerov, fond 
Okresní prokuratura Kojetín, inv. č. 86, 

karton 9, sign. Pt 260/53.
Webové stránky města Bystřice nad 
Pernštejnem. Přístupné z: https://
www.bystricenp.cz/pdf/vyhlaseni%20
ankety.pdf [cit. 2023-01-04].

Petr Jirák,
archivář a historik

Státního okresního archivu Přerov
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Únor v MŠ Kojetín
Leden uběhl jako voda a s ním i chlad-
ný únor. Zimní měsíce jsou tedy za 
námi, tak uvidíme, kdy paní Zima uvol-
ní místo Jaru, protože už se všichni 
těšíme na sluníčko.
Aby nám nebylo dlouhá chvíle, přijel 
za námi do MŠ Kašpárek s pohádkou, 
kterou dětem zahrály paní učitelky. 
Mladší děti byl po dlouhé době také 
v Přerově, kam jsme byli pozváni na 
pohádku Příběhy včelích  medvídků. 
Pro některé malošky to byla úplně prv-
ní cesta autobusem i návštěva divadla!
Hned po jarních prázdninách za námi 
přijela paní Černochová z ČČK s pří-
během Jak sněhuláček záchranář 
ošetřoval medvídka Popletu. Děti 

se formou soutěží a praktického vy-
zkoušení zapojily do celého příběhu 
a získaly základy v poskytování první 
pomoci. Celá akce byla realizována 
v rámci projektu První pomoc není 
věda.
Měsíc únor se nesl v duchu masopust-
ního veselí a tak i v naší škole nemohl 
chybět karneval. Ve středu 22. února  
2023 se do obou budov začaly schá-
zet různé masky a po svačince vypukl 
pravý karnevalový rej plný veselých 
písniček, tanečků a soutěžních úkolů. 
Také nesměly chybět odměny a slad-
kosti. Každý malý účastník si domů 
odnesl i diplom.
Přesto, že nám v únoru nepřálo poča-
sí, abychom si některé zimní sporty vy-
zkoušeli i na sněhu, nenudili jsme se. 

Během měsíce probíhala postupně ve 
všech třídách zimní olympiáda. Děti 
se seznámily s různými druhy zim-
ních sportů a společně si zasoutěžily 
a zasportovaly. Ve třídě předškoláků 
pokračuje každé pondělí kroužek an-
gličtiny a všechny třídy navštěvují jed-
nou týdně sportovní halu v Kojetíně, 
abychom si všichni pořádně zacvičili.
V březnu nás čeká ekologicko – cho-
vatelský program o životě exotického 
ptactva i s živou expozicí. Těšíme se 
na pohádku Kosí bratři v Sokolovně 
Kojetín, kterou navštívíme v rámci di-
vadelní přehlídky Divadelní Kojetín. 
A protože březen je měsíc knihy, chys-
táme se navštívit dětské oddělení 
místní knihovny.

vedení MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚSTÍ MÍRU KOJETÍN
Barevný týden
V týdnu 23. – 27. ledna 2023 připra-
vil žákovský parlament pro žáky a za-
městnance školy Barevný týden.
Každý den měl svoji barvu a účastníci 
akce mohli sladit své oblečení s danou 
barvou. 
Vše odstartovalo v pondělí v barvě žlu-
to-šedé, úterý bylo modré, následova-
la zelená středa, čtvrtek se zbarvil do 
červena a akci završil černo-bílý pátek.
I když účast byla dobrovolná, tak se 
zapojili skoro všichni. Někteří žáci 
to vzali zodpovědně a přišli oblečeni 
v dané barvě od trička až po ponož-
ky. Dokonce i doplňky krásně sladili do 
dané barvy.
Cílem akce bylo nejen oživit školní 
oblékání, ale i pobavit se v zimních 
dnech. Z celého týdne vzniklo mnoho 
krásných fotografií, které se objevily 
na nástěnkách v jednotlivých třídách.
Všichni účastníci si celý týden užili 
a organizátoři již plánují další školní 
akce.
Fotografie z Barevného týdne a dal-
ších akcí můžete zhlédnout ve fotoga-
lerii na webových stránkách školy.

Julie Indráková, žákyně 9. třídy

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

 Zápis dětí do 1. tříd  
 
 
 

Základní škola Kojetín,                                  
náměstí Míru 83                            
 

pořádá  
                             

      13. a 14. dubna 2023  
                                                

                                        zápis dětí do prvních tříd 
 
 
 

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

čtvrtek 13. dubna 2023 od 15.00 do 17.00 hodin 
pátek 14. dubna 2023 od 15.00 do 17.00 hodin 

 

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2023 dovrší 6. rok věku. 
Výjimečně mohou být zapsány i děti mladší,  

nebo může být vyřízen odklad školní docházky.  
 

K zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem (dostaví se také zákonný 
zástupce s dítětem, kterému byl udělen odklad školní docházky).  

Přinese s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
 

Podrobnější informace o naší škole a o možnostech rodičů při výběru školy 
vám rádi poskytneme osobně nebo na telefonním čísle 581 762 036. 

 
Těší se na vás kolektiv pracovníků ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83. 

 
Rudolf Pavlíček, ředitel školy 

Kritéria pro přijetí
do první třídy
na školní rok 2023/2024
Ředitel školy bude rozhodovat o přijetí 
do prvního ročníku podle těchto kritérií 
a v tomto pořadí: 

1. Trvalé bydliště dítěte v Kojetíně 
– včetně jeho místních částí (Kojetín I 
– Město, Kojetín II – Popůvky, Kojetín 
III – Kovalovice).

2. Věk dítěte – přednostně budou přijí-
mány starší děti.

Pořadí u zápisu není kritériem pro při-
jetí dítěte a nemá žádný vliv na rozho-
dování o přijetí.

Rudolf Pavlíček,
ředitel ZŠ nám. Míru 83
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RUMPLOVSKÝ MLÝN (pokračování z čísla 2/2023)

Tyto řeky či říčky byly vrchností místním rybářům pronajaty a ti za jejich využití platili, jak uvádí urbář z roku 
1596, nájemné v rozmezí 6 až 14 grošů. Zřejmě v nich byl dostatek ryb.
V takovém, vodou nasyceném prostředí, kde tečou řeky, je možné si představit jeho využití k provozování 
vodních mlýnů. Pravdou je, že zde byl postaven pouze jeden mlýn, zvaný Rumplovský, po staletí zapomenutý. 
Obecný název „mlýn“ má původ v italštině, kde slovo „mulino“ znamená mezka, který, uvázaný k dlouhé tyči, 
otáčel kamennými koly, „žernovy“, ručního mlýna.
Až dosud ti, kteří se problematikou mlýna zabývali, věděli, že mlýn existoval. Avšak místo, kde stál, se jim nalézt 
nepodařilo. Míst, která by snad provozu mlýna vyhovovala, muselo být, už z počtu řek a říček, mnoho. Jenže 
tyto toky nebyly stabilní. Po každé povodni byly zanášeny naplaveninami a měnily svá řečiště. 
Vrchnost, která se rozhodla Rumplovský mlýn někdy v 15. či 16. století postavit, potřebovala, aby přítok vody 
ke mlýnu byl stabilní a regulovatelný. 
Informací, které by podpořily určení polohy místa mlýna, nebylo mnoho. Týkaly se především toho, že mlýn 
stál někde v lese mezi Kojetínem a Chropyní, ale nikoliv u Kojetína, dále bylo psáno o svodnici (vodním náho-
nu), na níž mlýn stál. Mnohé popisy, kde by se měl mlýn nacházet, byly nepřesné až zavádějící. Už jen to, že 
část dnešního toku Malé Bečvy, vytékající z Bečvy u Troubek kolem Chropyně až ke Kroměříži, se v části toku 
od Lobodic do Kroměříže, minimálně až do roku 1682 (podle mapy uvedené dále) nazýval Moravou (March 
Fluẞ), a byl tehdy hlavním říčním tokem, širokým 30 až 40 metrů. Tato skutečnost přiváděla badatele na scestí. 
V roce 1655 se chropyňské archiválie zmiňují o chropyňském mlýnu na řece Moravě: „Mlejn na řece Moravě 
panský z obou stran břehův, dobře vystavěný se dvěma struhama, má 6 kol moučných, 2 povodníky, 9 stup. 
Každého týdně se drahně vydělá. Při mlýně pila k řezání prken“. Povodník je část mlýna, malá budova, posta-
vená od vodní hladiny výše než vlastní mlýnice, s malým vodním kolem a s párem mlecích kamenů – žentourů, 
kde se v případě zaplavení vlastní mlýnice, domílalo rozemleté obilí.
Je zajímavé, že Komenského mapy, zpracované koncem 16. století, nazývaly toto říční rameno již Bečvou 
(Beczwa, Betschwa). Malou Bečvou se tento tok stal v době, kdy byl vytvořen umělý náhon z řeky Bečvy 
u Troubek k levému rameni řeky Moravy. Tok tvořený umělým náhonem a původním tokem levého ramene řeky 
Moravy, pojmenovaný Malou Bečvou (Kleine Beczwa), pokračuje do říčky Moštěnky, která vtéká u Kroměříže 
do řeky Moravy.
Z archiválií se dovídáme, že Rumplovský mlýn před 24. únorem roku 1568 vyhořel, zřejmě až ke kamenným 
základům. Jelikož však plnil významným dílem potřeby obyvatel, obnovil a potvrdil současný majitel panství pan 
Vratislav z Pernštejna a na Tovačově v listině ze dne 24. února roku 1568, vydané v Litomyšli, mlynáři Václa-
vu Zvedinosovi jeho mlynářská práva při zachování platu (daně) 12 grošů majiteli tovačovského panství ke dni 
sv. Ondřeje a stejné částky majiteli chropyňského panství ke dni sv. Jiří. Důvodem dvojího placení daně bylo, 
že mlýn, přestože patřil ke Kojetínu, používal vodu z chropyňského katastru a mlel i pro chropyňské občany.
V listině, ze dne 24. února 1568, pan Vratislav z Pernštejna mlynáři Zvedinosovi nabízí: „…A kdyby na oprawu 
toho mleyna drzywi jakehozkoliw potrzebowal a po nas toho nebo s wiedomosti nassi po aurzedniczych nassich 
hledal neysme proti tomu aby se gemu a drziteluom tehoz mleyna z lesu kojetinskeho od hejnych nynieyssich 
i budauczych w slussneych peniezych prodati nemielo tak aby on i drzitele toho mleynu tim lipegi ten mlein 
mohli zlepssyti a naprawowati…“. Obsah listiny svědčí o tom, že mlýn měl v době svého provozu pro maji-
tele panství značný hospodářský význam.

Obr. Úvod listiny ze dne 24. února roku 1568. Podtrženo „Mleyna Rumplowskeho“ a „Waczlaw Zwedinos 
Mlynarz Rumplowsky“
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Opravený mlýn, avšak nevíme, jak dlouho jeho oprava trvala, byl užíván zřejmě až do jara roku 1579. Na 
jaře toho roku, voda řeky Moravy, v místě svého rozdvojení toku u Lobodic, strhla lobodický stav, protrhla říční 
hráz a zaplavila značné území severní části říčního ostrova. Způsobila velké škody jak na pozemcích, tak i na 
vodních dílech, včetně mlýnů. 
Poškozena byla obě sousedící panství. Jak kojetínské tak chropyňské a došlo k rozepři ve věci zavinění škod 
mezi panem Vratislavem z Pernštejna a na Tovačově a majitelem chropyňského panství panem Hanušem Hau-
gvicem z Biskupic. Zásluhou probošta Stanislava Pavlovského z brněnského kostela sv. Petra byl svár mezi 
pány srovnán přátelsky, bez soudu. 
Důležitější pro obě strany však bylo sjednat opatření, aby k dalším takovým událostem nedocházelo.    
Proto bylo ve středu, dne 3. června roku 1579, na základě výše uvedené události, za přítomnosti pánů obou 
panství a dalších svědčících sedmi významných šlechticů, dohodnuto a stvrzeno, že majitelé poškozených 
panství, tedy pan Vratislav a pan Hanuš provedou následující úkony:
- společným nákladem opraví protrženou říční hráz,
- k opravě hráze slíbil pan Hanuš zavázat i budoucí chropyňskou vrchnost a dubové kůly na opravu hráze 
budou dodány z chropyňských lesů,
- obě strany udělají společným nákladem „v luhu lobodském“ novou strouhu,
- na práce bude z Chropyně dodán jeden dělník, z Tovačova dva dělníci,
- most na nové strouze postaví tovačovský pán,
- pan Hanuš převede tok řeky Jezdy, též Ježdy (dnes Olešnice, teče kolem obce Citov) na tovačovské rybníky, 
který doposud tekl do chropyňského rybníka Hejtman,
- společně budou vystavěny tři hamy (ham - cejchovaná značka v podobě okovaného kůlu zaraženého v říčním 
toku u jezu, kterou se měřila úroveň hladiny toku řeky, z důvodu kontroly, aby nebyl narušen vodní režim jiným 
majitelům vodních děl), které zajistí dostatek vody pro chropyňský mlýn a rybníky.
Jeden z bodů jednání přítomných pánů se týkal osudu povodní poničeného Rumplovského mlýna. Mlynář Vác-
lav Zvedinos v té době již nežil a zůstaly po něm děti - sirotci. Zda byl mlýn provozován nelze doložit.
Kolegium šlechticů se dohodlo, že Rumplovský mlýn bude zrušen (zkassirován).
Zvedinosovým potomkům a dalším dědicům vyplatí chropyňský pán Hanuš Haugvic za mlýn 500 zlatých. Tato 
částka odpovídala tehdejší hodnotě středně velkého gruntu. 

Obr. Nákres bez datace, týkající se lesa Skržen, Skržeň, též Zkřeň, Skřina a jeho okolí. Nákres Rumplovského 
mlýna s mlýnskou strouhou a řekou Moravou (dnes Malá Bečva) a chropyňským mlýnem (sever vlevo).
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Od tohoto ujednání v roce 1579, se v archiváliích píše pouze o bývalém Rumplovském mlýnu. Použitelný 
materiál poškozeného a zrušeného objektu byl pravděpodobně chropyňskými či kojetínskými obyvateli využit 
pro vlastní účely a nepotřebný zanechán přírodě. Časté povodně pomalu zaplavovaly blátem mlýnský náhon 
a zanechané zbytky mlýnské budovy. 
Poznámka: Příjmení Zvedinos se v kojetínských archiváliích vyskytuje i dále. V Knize svatební je pro roky 1578, 
1587 a 1589 uváděn zřejmě syn Václava Zvedinose, mlynáře, Samuel Zvedinos, jako účastník svatby, radní 
a později purkmistr. V dalších letech se však toto příjmení v Kojetíně již nevyskytuje. V roce 1592 je toto 
příjmení zaznamenáno v obci Hrubá Vrbka u Javorníka. Ve Strážnici, hospodaří v roce 1594 a dalších letech, 
na gruntu číslo 11 Martin a Jan Zvedinosovi. Kolem roku 1650 se toto příjmení vyskytuje v obci Velká nad 
Veličkou ve strážnickém panství. V obci Jezernice na Hranicku se v urbáři z roku 1569, tedy v době, kdy již 
v Kojetíně působil mlynář Václav Zvedinos, zaznamenává osedlý Mikuláš Zvedinos. 

Obr. Nedatovaný nákres okolí lesa Skržen, zpracovaný po roce 1649 pro účel vyjasnění hranice mezi 
chropyňským a kojetínským panstvím s nákresem zrušeného Rumplovského mlýna (sever vpravo). 

Obr. Zápis (opis) o lese Skřina mezi Moravou a struhou Rumplovskou v chropyňském urbáři z roku 1589.
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Obr. Zpřesněný nedatovaný nákres předchozího nákresu s názvem: Nákres lesa Skržen zvaného, co k němu 
patří. Rovné čáry vyjadřují plánované změny toku náhonu od zrušeného Rumplovského mlýna a náhonu 
na chropyňský mlýn (sever vpravo).

Obr. Mlýn je na nákresu zakreslen jako poměrně velká budova s dvěma mlýnskými koly. Nevíme však, zda 
nákres odpovídá realitě. Pečlivěji je znázorněn chropyňský mlýn, který byl v době vzniku nákresu provozován, 
tudíž zpracovatel nákresu nakreslil mlýn zřejmě v detailnější podobě, blížící se skutečnosti.
                                                                                                                                                 pokračování  příště

Miloš Krybus, Božena Hanáková-Urbanová, Josef Bibr
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GYMNÁZIUM KOJETÍN
Fotografické oko
Radima Klapera

Radime, z nabídky vyjadřovacích 
prostředků SLOVO, POHYB, HUD-
BA, OBRAZ by sis vybral který? Zví-
tězil by obraz? Proč ano? Proč ne?
To je velmi zajímavá otázka. Asi bych 
si nedokázal vybrat jen jeden. Sám se 
sice nejvíce věnuji obrazu, ale za velmi 
trefný vyjadřovací prostředek považuji 
i hudbu, která dokáže perfektně vyjá-
dřit veškeré lidské emoce. Ještě bych 
vybral slovo, jelikož slova či texty mají 
také velkou váhu v našem vyjadřo-
vání. Sám jsem se párkrát pokoušel 
o nějaký zajímavý text s myšlenkou.
K fotografování tě někdo přivedl, 
nebo sis ho jako koníčka zvolil sám?
K focení mě přivedl můj táta, za což 
jsem mu neskonale vděčný, neboť to 
byl právě on, který mi dával první rady 
ohledně focení. Já jsem se rozhodl 
pouze vytrvat, neboť mě tento koníček 
moc baví.
Kde, případně u koho ses učil fotit?
Jak jsem již zmínil, u mých začátků 
stál táta, který mi neustále radil, jak 
vylepšovat například úhly pohledu, ze 
kterých fotím objekty, atd. K samotné-
mu focení na zrcadlovku mě však při-
vedl můj kamarád a bývalý spolužák 
Marek Hedvíček, který mi na začátku 
vše vysvětlil a velká část zásluh za mé 
dnešní focení jde právě k němu. Spo-
lečně jsme podnikli mnoho tzv. foto 
výletů, kde jsme se oba mnohem lépe 
poznali a společně jsme se ve fotogra-
fii zlepšovali.

Jak staré jsou tvoje první fotky?
Mou úplně první fotku pořídil ve svých 
deseti letech na náš starý rodinný fo-
toaparát Fujifilm. Konkrétně se jednalo 
o fotografii krásného košatého dubu 
v lednicko-valtickém areálu, který mě 
již tehdy fascinoval. O pár let později 
jsem si pořídil vlastní foťáček, na který 
jsem již začal fotit pravidelněji.
Jaká témata tě motivují k tomu, 
abys zmáčkl spoušť?
Rád se nechávám inspirovat přírodou, 
ať už se jedná o krajinu, živočichy či 
o zajímavé rostliny. Dále se snažím 
vnímat různé neobvyklé detaily ať už 
v přírodě či ve městě. Jednou bych 
se rád začal alespoň trochu věnovat 
street fotkám, ale přiznávám, že na to 
ještě nemám dostatečnou drzost. Při 
focení se většinou snažíte zachytit cizí 
lidi a zajímavé situace a před tím mám 
stále respekt.
V soutěži virtuální galerie v rámci 
projektu Face2Art zabodovaly tvé 
fotky v černobílém provedení. Ja-
kou fotku preferuješ – barevnou, 
nebo černobílou?
Začínal jsem s barevnou fotkou, ale 
poslední roky dost tíhnu právě k čer-
nobílé fotografii. Fascinuje mě, jaký 
dokáže vyvolat v člověku dojem. Ale 
samozřejmě při západu slunce s čer-
nobílou fotografií nepochodíte, proto-
že chcete zachytit ty nádherné barvy. 
Navíc každý motiv je dost specifický, 
takže nemohu říci, že bych barevnou 
fotografii odsunul na druhou kolej.
Stylizované foto, nebo momentka?
Jsem introvert, který z hloubi duše 
nesnáší, když se na něho mnoho 
lidí dívá, takže asi radši momentka. 
A pokud se podaří zachytit ten správný 
moment, je dozajista zajímavější než 
stylizované foto.
Co je pro tebe důležitější – proces 
focení, nebo výsledek? Nebo máš 
mezi oběma hodnotami rovnítko?
Mám rád oboje, jak proces focení, tak 
následný výsledek. Ale ono je možná 
nejkrásnější to těšení se na ten výsle-
dek, když ještě nevíte, jak ty fotky budou 

vypadat, ale očekáváte, že budou urči-
tě hezké a v duchu si je představujete.
Co pro tebe focení znamená? Jakou 
hodnotu v tvém životě představuje?
Znamená pro mě mnoho, ale přede-
vším mi dává radost z tvorby a pocit, 
že za mnou zůstane nějaká stopa. 
Vždy jsem chtěl dělat něco, za čím se 
mohu ohlédnout, vzpomenout či zpět-
ně hodnotit a mít pocit, že se mi něco 
povedlo. Například v covidu, když byly 
zavřené okresy a člověk nemohl prak-
ticky nikam, bylo focení jednou z mála 
činností, které mi drželo alespoň tro-
chu pozitivní mysl.
Jaký je tvůj vztah k umění obecně?
Řekl bych, že velmi kladný. Již od pri-
my chodím na ZUŠ Kroměříž do vý-
tvarného oboru, kde se učím alespoň 
základy kresby a malby, ale také mi 
to rozšířilo obzory ve vnímání umění. 
V té době jsem se začal o výtvarné 
umění laicky zajímat, což mi vydrže-
lo až do dnešních dní. Mimo výtvarné 
umění si velmi rád poslechnu i klasic-
kou hudbu, jelikož ta vždy nabídne 
úctyhodnou kvalitu a pohladí člověka 
po duši.
Letos tvé studium na GKJ končí. Co 
plánuješ dál?
Po maturitě bych se chtěl vydat na vy-
sokou školu do Olomouce, kde bych 
rád studoval učitelství českého jazyka 
v kombinaci s dějepisem. Naši rodnou 
řeč mám totiž moc rád a myslím, že by 
si tento nepříliš oblíbený předmět za-
sloužil popularizovat a znát dějiny své 
země považuji za neméně důležité, 
protože se z nich můžeme poučit.

Ptala se Markéta Matějková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KOJETÍN
Pomozte nám vybavit
klavírní učebnu novým 
nástrojem
Naše škola byla vybrána do granto-
vé výzvy „Piana do škol“, kde máme 
možnost získat nové pianino do klavír-
ní třídy. 
Nadace Karel Komárek Family Foun-
dation otevřela druhé kolo projektu 
Piana do škol. Podmínkou je získá-
ní 124.500 Kč ve veřejné sbírce, kde 
váš dar je připsán přímo ZUŠ Kojetín.  

Zbylé potřebné finance hradí Nada-
ce Karel Komárek Family Foundation 
a firma Petrof. Darovat lze jakoukoliv 
částku.
Veřejná sbírka je spuštěná na https://
pianadoskol.cz/?detail=65-zakladni-
-umelecka-skola-kojetin.
Odkaz najdete i na našich webových 
stránkách a sociálních sítích. Daro-
vanou částku můžete navíc odečíst 
z daní (potvrzení vám přijde obratem 
po odeslání částky).
Pomozte nám zlepšit podmínky pro 
kvalitní výuku na naší škole a vybavme 

klavírní učebnu špičkovým nástrojem, 
na který budou žáci hrát další desítky 
let. V případě Vaší finanční podpory se 
tak i díky Vám budou děti těšit z nové-
ho nástroje, který jim bude inspirací na 
cestě za hudebním vzděláním.
Pokud jste se rozhodli podpořit naši 
školu, můžete přispět na webu https://
pianadoskol.cz/da-
rovat nebo přímo 
přes tento QR kód:
Děkujeme 

Mojmír Přikryl,
ředitel ZUŠ Kojetín

Evropský den hudby
v ZUŠ Kojetín
Dne 15. března 2023 proběhne, pod 
záštitou Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR, České hudební 
rady a ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou Univerzity Karlovy v Praze 
a Pedagogickou fakultou Masarykovy 
univerzity v Brně, Evropský den hudby 
ve školách. V rámci oslav tohoto dne 
se naše škola zapojila do projektu EU-
DAMUS  2023 v hudební i výtvarné vý-
zvě. V hodinách hudebních nauk žáci 
ztvárnili, jak vnímají „hudbu v sobě/ 
v nás“. Výtvarné počiny žáků jsou 
v ZUŠ Kojetín vystaveny na několika 
místech a nejlepší z nich jsou zveřej-
něny na webových stránkách školy 
a sociálních sítích ZUŠ Kojetín. Na 
den oslavy se naše škola hodlá zapojit 
do této akce také hudebním vyjádře-
ním. Všem zúčastněným děkujeme za 
jejich originální příspěvky.
 Vaše ZUŠka

ZUŠ Kojetín opět soutěží
Školní kola proběhla v lednu a  únoru. 
Zúčastnilo se jich třináct sólistů ve hře 
na akordeon a el. klávesové nástroje 
a deset dechových souborů. V okres-
ních kolech nás bude zastupovat de-
vět sólistů a devět souborů. Výkony 
soutěžících nás velmi potěšily, všem 
děkujeme za účast a postupujícím 
přejeme hodně štěstí v okresním kole!               

Vaše ZUŠka
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOJETÍN INFORMUJE
Proběhlé akce
Instruktoři na horách
Pololetní prázdniny se členové krouž-
ku Instruktoři rozhodli strávit na čer-
stvém vzduchu. V brzkých ranních 
hodinách se vlakem vypravili do Kou-
tů nad Desnou do našeho oblíbené-
ho Ski areálu Kareš. Den na lyžích 
a snowboardech utekl jako voda 
a spokojení, unavení instruktoři se ve-
černím vlakem vrátili zpět domů (více 
na Instagramu ddm_kojetin)
Neděle na horách
Celkem pět víkendových dnů s námi 
strávila parta dětí a rodičů v Koutech 
nad Desnou. Všichni nováčci už na 
lyžích a snowboardech sjíždí kopce. 
Ostatní sportovci se ve svých doved-
nostech zdokonalili. Děkujeme všem 
nováčkům, že si nás vybrali, pokro-
čilým jezdcům, že se k nám vracejí, 
rodičům za trpělivost při sušení věcí, 
Ski areálu Kareš za příjemné zázemí 
a Autodopravě Kraťochová za bezpeč-
nou dopravu. 
Jarní prázdniny na horách
Odvážná parta rodičů s dětmi si uži-
la krásný týden na horách. Přes den 
se učilo, lyžovalo, sáňkovalo a blblo 
na sněhu. Večer děti řádily na Hote-
lu Dlouhé Stráně. Děkujeme všem 
účastníkům a těšíme se na příští rok. 
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PŘIPRAVUJEME
4. 3. 2023 DĚTSKÝ KARNEVAL KOVALOVICE

11. 3. 2023 PATCHWORK      

24. 3. 2023 POHÁDKOVÝ PÁTEK Pastelková pohádka – červená a zelená      

Tajemství staré bambitky 
O jarních prázdninách jsme na pří-
městském táboře inspirovaném po-
hádkou Tajemství staré bambitky 
vyzkoušeli práci s hlínou, nazdobili si 
kořenky, namalovali bandity a vyrobili 
papírové bambitky. Hráli jsme hry na 
domečku, na hale, na střelnici. Navští-
vili jsme Pevnost poznání v Olomouci, 
kde jsme se třeba dozvěděli, jak se ob-
sluhovalo, čistilo a nabíjelo dělo. Po-
slední den děti získaly při loupežnické 
stezce potřebný kód k otevření truhlice 
s pokladem.                                -ddm-

Bližší informace o všech připra-
vovaných akcích najdete na www.
ddm.kojetin.cz a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MěKS KOJETÍN
Únor v knihovně
Olomoucký kraj v příbězích aneb 
Známé cíle, jak je neznáte
Literární hodinka pro Klub seniorů 
v Tovačově o kraji, ve kterém žijeme 
a jak ho možná neznáme. Naše ces-
ty nás zavedly do historie, na známá 
místa našich předků a také do  Jesení-

ků, druhého nejvyššího pohoří v Čes-
ku. Krásná místa opředená spoustou 
příběhů.
Lekce informační výchovy
Práce s on-line katalogem, praktická 
cvičení – pro žáky 8. tříd základních 
škol a souběžných ročníků gymnázia
Z pohádky do pohádky
Sdílené čtení s největšími českými po-

hádkáři – v únoru s Karlem Jaromírem 
Erbenem a jeho pohádkami (Otesá-
nek…)  pro školní družiny a Klub ma-
lých čtenářů z Polkovic.
Valentýnské přáníčko
Tvořivá dílnička pro školní družiny 
a Klub malých čtenářů z Polkovic.

Jitka Lorencová

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2023

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ S MOTTEM
„ZPÁTKY DO KNIHOVEN“

Březen měsíc čtenářů je akce, která se koná každý rok 
v březnu a je zaměřená na podporu čtení a knih. Cílem 
kampaně je přimět lidi, aby více četli a podporovali tak 

rozvoj svého vzdělání a kulturního rozhledu. Během této 
kampaně se pořádají různé akce, jako jsou literární

soutěže, přednášky o knihách a autorech, čtení
na veřejnosti a další. Je to skvělá příležitost pro všechny 

milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček
a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti.

Máme pro Vás připraveny následující akce
a těšíme se na setkání!

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ ROKU 2022
Stalo se již tradicí, že v březnu -měsíci čtenářů,

vyhodnocujeme nejlepší čtenáře uplynulého roku.
I letos tomu nebude jinak. 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
pro školní družiny a Klub malých čtenářů z Polkovic

Sdílené čtení s největšími českými pohádkáři
a jejich nejkrásnějšími pohádkami, ve kterých dobro vítězí 

nad zlem a každý dostane to, co si opravdu zaslouží.

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

NOC S ANDERSENEM
POHÁDKOVÝ VEČER S ANDERSENEM

31. března 2023 16–21 hodin, děti 1.–4. třída, VIC Kojetín
Podvečer plný pohádkového čtení, her, soutěží, kreslení, 
tvoření, spolu s dobrodružným objevováním tajuplných 
zákoutí potemnělé budovy VIC. Budeme hledat poklad 

ukrytý na půdě či ve sklepení… Akci pořádáme
u příležitosti narození slavného dánského pohádkáře

H. CH. Andersena. Neváhejte a přihlaste se!
Přihlášky i veškeré informace získáte v knihovně.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 29. 3. 2023!

LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY
pro 2. třídy základních škol

základní rozdělení literatury, popis knihy s názornými 
ukázkami a formou hry.

PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA
14. března 2023 v 10.00 hodin, Dům sv. Josefa

22. března 2023 v 13.30 hodin, CSS J. Peštuky Kojetín
Literární hodinka (literární beseda pořádaná pravidelně 
pro seniory našeho města. Humorné historky o soužití 

člověka a psa.

VÍTÁME JARO
 13.–17. března 2023, v půjčovních hodinách

v oddělení pro dospělé čtenáře
Tradiční výstavka prací klientů Domu sv. Josefa

s jarní a velikonoční tematikou
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN
Kultura v únoru
Oslavy masopustu, u nás ostatků bý-
vají jak na vesnicích, tak i ve městech 
okázalé. V tyto dny, především o ví-
kendu, před popeleční středou vyráže-
jí do ulic maškary v čele s medvědem. 
V dnešní době můžeme říct, že je ten-
to obyčej na vrcholu rozmachu, jelikož 
se provádí jak ve městech, tak i v men-
ších obcích. Od středověku, až do dob 
dnešních, prošel různými obměnami 
a v průběhu času v některých lokali-
tách dokonce zanikl. Proto je úctyhod-
né, že v současnosti tento zvyk zažívá 
renesanci, snad i proto, že se lidé pod 
rouškou masky můžou personifikovat 
s různými postavami a zažít tradici, 
která se prolíná staletími. Tak i v Ko-
jetíně v sobotu 18. února 2023 vyrazil 
úderem desáté hodiny ranní do ulic 
medvěd, doprovázen dokonce svojí 
družkou velkou medvědicí, a dokonce 
i malým medvídětem. I přes mrholivé 
počasí, jež neslibovalo nic dobrého, se 
sešlo na několik desítek masek, které 
medvěda po celou dobu doprovázely. 
Po úvodním tanečku před Dobrůtka-
mi u Verunky, kde se konala tradiční 
ostatková zabijačka se vším všudy, 
se průvod vydal Tyršovou ulicí k teti-
ně Hruškové, kde nás čekalo výborné 
pohoštění z rukou sličných hospodyň. 
Samozřejmě jsme letos nemohli opo-
menout ani zastávku u bývalých čle-
nů Hanácké scény Bobiny Novotné 
a manželů Řezáčových, kteří nás uví-
tali dobrou slivovičkou a stejně dobrou 
náladou. Odtud se medvědáři vydali 
před kojetínskou radnici, kde je čekalo 
předání práva z rukou samotného sta-
rosty Leoše Ptáčka a dvou místosta-
rostů. Ti se ale napřed museli zodpo-

vídat ze svých 
hříchů, kterých 
nebylo málo, až 
poté se med-
vědice zatočila 
v kole s vedením 
města a maškary 
si převzaly ostat-
kové právo. Další 
kroky účastníků 
průvodu směřo-
valy do Hospůdky 
U Pedyho, kde 
kapela zahrála 
zvesela píseň 
Hospůdko malá. 
Letošní inovací 
byla zastávka na dvorku u Ladi Polá-
ka, kde mimo tance, zpěvu a veselí, 
proběhlo i živé vysílání, to ukončil až 
Fanda Kraváček, který zatroubil na 
polnici signál k odchodu. Ve Vyškov-
ské ulici s pohoštěním už nedočkavě 
čekala paní Helena Kočičková, jejíž 
vynikající masové koule zmizely bě-
hem pár vteřin z tácu. Medvědáři neo-
pomněli ani seniory v domě s pečova-
telskou službou v ulici Jana Peštuky. 
Výborné koblihy tetiny Vranové provo-
něly celou Polní ulici a nesměla chybět 
ani zastávka u Gardavských, kde zase 
účastníci průvodu ochutnali vynikají-
cí škvarkovou pomazánku. Poté se 
všichni společně vydali do Restaurace 
Na Hrázi, kde si medvěd sice nezatan-
čil, ale občerstvil se lahodným chme-
lovým mokem. To už ale čas kvapně 
pokročil a masky se vydaly Podvalím, 
kde navštívily sklad mistra Kusáka 
a Gračkův grunt. Poslední zastávkou 
a pomyslnou třešničkou na dortu byla 
konečná u babičky Bíbrové v Kromě-
řížské ulici, kde všechny čekalo toče-

né pivo, kabanos z udírny a výborná 
kyselice. Odtud se následně někteří 
vydali na Hasičský bál, kde o půlno-
ci kojetínští hasiči pochovali nebožku 
basu a zahájili tak půst, který bychom 
měli všichni vydržet až do Velikonoc.

O týden později, v sobotu 25. února 
2023, se rozzářil sál Sokolovny v Ko-
jetíně pestrobarevnými kroji, nejen 
z Hané, ale zavítali k nám i sousedé 
ze Slovácka, a to přímo z Ořecho-
va u Uherského Hradiště. Hanácký 
bál, pořádaný Hanáckou besedou 
a MěKS Kojetín, má již dlouholetou 
tradici a stále je hojně navštěvován 
nejen milovníky folklóru. Už úvodní 
nástup všech krojovaných, přivítání 
stréca Minaříka s tetinó Kavanovou 
a zpěv písně Moravo, Moravo, slibova-
ly plnohodnotnou a důstojnou zábavu, 
která se nesla celým večerem. Vedle 
domácích specialit a lahodných moků 
z Hanáckého šenku, si mohli přícho-
zí zakoupit i losy na bohatou tombolu. 
Po celý večer nebylo chvíle, kdy by 
taneční parket osiřel. Na sále vyhráva-
la dechová hudba Hanačka z Břestu 
a taneční kapela Hallo Band. Vyvr-
cholením celého večera byla tradiční 
Moravská beseda, kterou si zatančili 
krojovaní hosté z Ořechova, Kostelce 
na Hané, Hrušky, Kroměříže a domácí 
z Hanácké besedy. Zpěváci lidových 
písniček bezesporu ocenili muzikanty 
z cimbálové muziky Dubina, se kte-
rou si mohli do ranních hodin notovat 
lidovky ze všech koutů Moravy. Celým 
Hanáckým bálem se prolínala přátel-
ská a pohodová atmosféra a jsme moc 
rádi, že i v dnešní době si lidé najdou 
cestu k folklóru a svým moravským ko-
řenům.

-miza-
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Divadelní Kojetín se bude konat 
v březnovém termínu v plné síle a ne-
ustupuje ze své náročnosti.
V týdnu od 8. do 12. března 2023 se 
v Sokolovně představí celkem jede-
náct  divadelních souborů, z toho deset 
v soutěžní části.
Festival je konfrontací různých přístupů 
k činohernímu a hudebnímu divadlu. 
Představení letošního ročníku jsou pro-
to velmi rozmanitá. Divák se bude bavit 
převážně při komediích, zastoupený je 
i žánr dramatický.
Festival není jen přehlídkou divadel-
ních představení, organicky k němu 
patří i besedy s odbornou porotou, 
tvůrci i diváky. Ty probíhají po každém 
soutěžním představení a všichni spo-
lečně v diskuzi rozebírají konkrétní in-
scenace, vyjadřují se ke všem složkám 
divadelního díla. Odborná porota bude 
pracovat ve známém složení – Pet-
ra Richter Kohutová, Vladimír Fekar 
a Vladimír Altán Mátl, kteří od středeč-
ního večera až do nedělního odpoledne  
budou hodnotit výkony všech zúčast-
něných a na závěr vyberou ty nejlepší.
Ať tedy žije 29. ročník přehlídky 
amatérských divadel Divadelní Ko-
jetín 2023!

Samotný festivalový program je žánro-
vě pestrý a určitě si z něj vybere každý 
Divadelní Koječák.
V soutěžní části se představí deset 
divadelních souborů a divadel, které 
budou usilovat o postup na celore-
publikovou přehlídku Divadelní Piknik 
Volyně. V nesoutěžní části vystoupí 
pro místní školy Divadlo Scéna Zlín 
s pohádkou Kosí bratři a dobrodruž-
ným příběhem Vinnetou.

Představme si ty, kteří budou na 
Divadelním Kojetíně soutěžit o po-
stup do Volyně:
Mimoni MěKS Kojetín
Kojetínský soubor nebude v soutěž-
ním klání na domovské scéně chybět, 
uvede veselohru se zpěvy na motivy 
povídek Zdeňka Galušky „Haná se 
nesódí“ v režii Milana Zahradníka 
a Hany Svačinové.
Kojetínská divadelní skupina Mimoni 
vznikla v únoru roku 2016, kdy děti zna-
veny po náročné celodenní akci Vodě-
ní medvěda ulicemi Kojetína, posilně-
ny koblihami a buřtgulášem, napojeny 
nealkoholickými nápoji všemožných 
příchutí, zahrály přítomným maškarám 
vtipnou scénku na jevišti Sokolovny. 

A tak vznikla dětská divadelní skupina 
s „originálním“ názvem Mimoni. První 
veřejné představení bylo na zaháje-
ní březnového Divadelního Kojetína. 
Jednalo se o krutopřísnou grotesku 
„Šílení puberťáci“. Následovala další 
vystoupení – divadelní scénka Kojec-
ká májka, lidová fraška Kojecké bet-
lém (O zrození Ježíška aneb Jak to 
bylo doopravdy), veselohra na motivy 
Jana Wericha Skópá Barka. Po dobu 
dlouhé covidové nucené nečinnosti se 
až v roce 2022 podařilo přivést na svět 
plnohodnotné divadelní představení 
– veselohru se zpěvy na motivy Zdeň-
ka Galušky a Vlastimila Pešky s ná-
zvem Haná se nesódí. Děj veselohry 
se odehrává v období masopustu 
o tzv. „ostatkovym sódu“, při kterém 
si tvůrci vtipným způsobem berou na 
paškál nejrůznější lidské nectnosti, 
s nimiž se setkáváme dnes a denně, 
jako jsou pomluvy, lži, závist, lakota, 
zlodějina i lidská hloupost. Všechny 
neřesti jsou vykresleny s komediální 
nadsázkou, vypointovanými situacemi 
a končí vynesením verdiktu v podobě 
lidového moudra, které se u nás na 
Hané traduje celá staletí. Přijďte pod-
pořit mladé nadějné kojetínské herce!

Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní spolek Kroměříž vznikl pod 
tímto názvem v roce 2006 a navazu-
je na dlouholetou tradici ochotnického 
divadelnictví v Kroměříži. První zmín-
ka o ochotnickém divadle ve městě je 
z roku 1863. Spolek každý rok při-
pravuje dvě až tři premiéry a nabízí 
divákům i předplatné. Svojí činnos-
tí se snaží v maximální možné míře 
podporovat dění v regionální kultuře. 
Na kojetínská prkna přivezou kon-
cem února odpremiérovanou černou 
komedii Mika Bartletta „(Ne)korektní 
pravidla“ v režii Ladislava „Láry“ Ko-
láře. Jsou války, které se vedou na 
bitevních polích. A jsou války, které se 
vedou za kancelářským stolem, u kávy 
a s věčným úsměvem na tváři. Po 

obou zůstávají mrtví a ranění. Do po-
dobné situace jako Emma se může 
jednou v zaměstnání dostat každý 
a je jen na něm, jak se k problému po-
staví…

Stodola Jiříkovice
Divadlo Stodola je ochotnický diva-
delní spolek, založený v roce 2000 
v Jiříkovicích u Brna. Za devatenáct 
let působnosti divadlo uvedlo tři de-
sítky činoherních, muzikálových i po-
hádkových inscenací. Hlavní vizí je 
dovést divadlo do každého místa, kde 
je o kulturu zájem. Divadlo Stodola má 
více než třicet aktivních členů a spo-
lupracuje s mnoha divadelními spolky 
z Moravy na velkých projektech. Pra-
videlně se účastní postupových i ne-
postupových přehlídek amatérského 
divadla a získalo řadu ocenění pro své 
herce i inscenace. V Kojetíně uvedou 
detektivní hru o dvou dějstvích autor-
ky Aghaty Christie „Past na myši“, 
v které každý něco skrývá. Někdo svo-
ji minulost, jiný sám sebe, další svoje 
činy nebo i zločiny a jiný třeba jen pře-
kvapení pro své milované. Dějištěm je 
penzión U Klášterní studny nedaleko 
Londýna. Někdo si hvízdá písničku Tři 
slepé myšky a ozve se ženský výkřik a 
rádio hlásí, že došlo k vraždě. Penzión 
se plní hosty, dům zapadává sněhem 
a napětí houstne. Kdo klade pasti na 
myši a kdo se do nich chytí? Kdo je 
vrahem a kdo další obětí? Vydejte se 
se Stodolou na anglický venkov třicá-
tých let 20. století, kde se chytíte do 
pasti detektivky i vy.

Divadlo Strom Brno
Divadlo Strom bylo založeno v roce 
2017 jako malé divadlo, jehož členové 
současně působí i v jiných brněnských 
souborech. Aktuálně se soustředí na 
pohádky a komedie. Sídlí v Brně, kde 
však nemá stálou scénu, proto příle-
žitostně hostuje na brněnských scé-
nách, nebo na základě pozvání jezdí-
vá hrát do okolních měst a obcí.

DIVADELNÍ KOJETÍN 2023



28

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    3/2023

Hořká komedie Jana Říhy „Čuník 
uprostřed“ vypráví příběh o Vladi-
mírovi, starém mládenci, který je vel-
ký fanda na dávné časy a historické 
vozy. Kvůli nevydařené půjčce se ocitá 
v zoufalé situaci, rozhodne se přepad-
nout poštu a riskovat roky v kriminá-
lu. Personál pošty je však evidentně 
zvyklý riskovat mnohem více, než on. 
Začíná hra na třetího.

Divadelní spolek Jana Honsy Karo-
linka
Vznik souboru se datuje do roku 1905. 
V padesátých letech se jeho vůdčí 
osobností stává učitel Jan Matyščák. 
V roce 1977 nastupuje zlínský herec 
Jan Honsa, začíná spolupráce s pro-
fesionálními umělci. Po tragické smrti 
Jana Honsy si soubor bere jeho jméno 
a začíná spolupracovat s profesionál-
ními režiséry – Antonín Navrátil, Alois 
Hajda, Karel Semerád, Miroslav Ple-
šák. V roce 2003 přichází do souboru 
Martin Františák – hry Maryša, Doma 
a Nevěsta. Se všemi účast v Hronově 
a Nevěsta na Mezinárodním festivalu 
v norském Tromsu v roce 2011. Kniha 
„Labyrint světa a ráj srdce“ byla vy-
dána v roce 1623. Jan Amos Komen-
ský se ovšem k tomuto svému dílu, 
které začal psát jako reakci na boje 
v zemích Koruny české mezi protes-
tanty a katolíky, vracel až do své smrti 
a doplňoval jej. Labyrint je tak výpově-
dí mladého muže, který ve svém žalu 
po smrti své ženy a dvou synů pozbyl 
idejí a nadějí o světě, ve kterých věřil. 
Ztratil víru v sebe sama a to je téma, 
které se dotýká nás všech. Labyrint 
v podání herců z Karolinky není jen 
obrazné přirovnání upozorňující na 

obecná fakta, ale příběhem konkrét-
ního člověka oproštěného do filozofie 
a idejí, který čelí svému osudu v realitě 
současného života.

Divadelní spolek Osvětové besedy 
Velká Bystřice
Soubor Osvětové besedy je přímým 
pokračovatelem dlouholeté ochotnické 
tradice ve Velké Bystřici. Tato tradice 
trvá již 140 roků a o pokračovateli tra-
dice mluvíme pouze proto, že působe-
ním různých okolností byl také několi-
krát změněn název tohoto divadelního 
souboru, který založil venkovský učitel 
Jaromír Balcárek jako Jednotu diva-
delních ochotníků ve Velké Bystřici.
Soubor se převážně věnuje komedi-
ím, mezi kterými se snaží vždy objevit 
takovou, která souboru vyhovuje jak 
typově, tak také i množstvím postav. 
Je tomu i u komedie „Byl to skřivan“, 
kterou představí na kojetínské přehlíd-
ce. Mnozí autoři divadelních her se 
s menším i větším úspěchem občas 
pokouší přepsat divadelní hry klasic-
kých autorů do žánru parodie. Ephraim 
Kishon se ve své úspěšné komedii vy-
dal zcela odlišnou cestou a položil si 
otázku, jak by mohlo vypadat manžel-
ství Shakespearovského Romea a Ju-
lie po třiceti letech v případě, že by toto 
klasické drama neskončilo smrtí obou 
milenců. Celou komedii dále ještě oko-
řenil duchem zesnulého Shakespeara, 
který tím pádem nemá klid ani po smrti 
a nestačí se divit, co se v rodině Mon-
teků odehrává.

Divadlo Exil Pardubice
Soubor Divadla Exil patří mezi známé 
amatérské uskupení v České repub-
lice. Má za sebou dvaadvacetiletou 
tradici. Specializuje se především na 
současnou dramatiku. Svůj repertoár 
staví na komediích, dramatech a au-
torském divadle. Nebojí se ani muziká-
lu. V současné době působí v novém 
prostoru, pod pardubickou Machoňo-
vou pasáží, kam se Exil přestěhoval 
v loňské sezoně. Vznikl tam důstojný 
a reprezentativní prostor s komorním 
duchem. Zároveň ale nezmizela nefor-

mální až domácká atmosféra. „Cesta 
do Benátek“ je 99. nastudovanou in-
scenací tohoto pardubického souboru.
Komorní norská komedie v české pre-
miéře. Starší bezdětní manželé spolu 
kdysi hodně cestovali. Po celý život 
spolu žili jen literaturou a uměním, na 
sklonku života ale mají řadu problémů, 
které před sebou navzájem skrývají…
Oskar Tellmann, středoškolský pro-
fesor zeměpisu, a jeho žena Edith, 
učitelka hudby, čtou sice už dávno 
přečtené, ale pozapomenuté knihy. 
Také se nehodlají vzdát své někdejší 
vášně, cestování. Jenže neduhy stáří 
jim už skutečné výlety nedovolují – tak 
cestují doma, v obýváku. Obléknou si 
turistické oblečení, připraví svačinu…

Ochotnický soubor Lípa Želechovi-
ce nad Dřevnicí
Soubor Lípa je mladý divadelní soubor 
působící v obci Lípa nad Dřevnicí už 
necelých 10 let. Věkový průměr je ko-
lem 23 let. Podle toho tak často vypa-
dá i morálka při zkoušení a plánování. 
Mladí amatéři, hlavně kamarádi, se 
baví tím, že se pokouší bavit i ostat-
ní. Zaměřují se na pohádky či noto-
ricky známé komedie a jedineční jsou 
hlavně tím, že zhruba na třicetičlenný 
soubor disponují pouze dvěma schop-
nými zpěváky. Muzikálu se od nich 
bohužel nedočkáme, ale v Kojetíně 
v jejich podání uvidíme tragický příběh 
lásky podle novely Jana Otčenáška 
„Romeo, Julie a tma“. Kluk a holka 
se potkali na lavičce v parku, možná 
by se jen obešli a už se nikdy neviděli, 
kdyby nežili v době, do které se naro-
dili. Tragický příběh upřímné mladické 
lásky uvádí soubor s touhou otevřít 
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téma hledání nadějí tam, kde by ji člo-
věk nejméně čekal. Příběh i v dnešní 
době ukazuje, že tma je všude kolem 
nás a odvaha hledat ono světlo je stále 
nejvyšší skutek lidskosti.

Divadelní spolek Pod Lampú Bánov
Divadelní spolek Pod Lampú Bánov 
vznikl v roce 2016 a navazuje na více 
než stoletou historii ochotnického di-
vadla v Bánově. Sněhurka a trpaslík 
je třetí nastudovanou hrou. Jako prv-
ní nastudovali bánovští ochotníci hru 
Rudolfa Trinnera Když hrdličky cukro-
valy, následovala první autorská hra 
Biomatka, kterou jsme měli možnost 
vidět na Divadelním Kojetíně v Křeno-
vicích a nyní se spolek přestavuje ve 
své nové hře „Sněhurka a trpaslík“, 
která pojednává o sousedském souži-
tí, potřebě soutěžení a touze být lepší 
než druhý, ale také o usmíření a od-
puštění. Nejedná se o pohádku!

Studio Divadla Haná Vyškov
Divadlo Haná při Městském kulturním 
středisku ve Vyškově je dobrovolným 
sdružením zájemců bez rozdílu věku 
a pohlaví, které se snaží o pokračo-
vání v tradicích vyškovského amatér-
ského divadla kamenného rázu. Fun-
gování Divadla Haná se řídí vnitřním 
řádem, který – ačkoli v přepracované 
podobě – vychází z původních stanov 
spolku vzniklých v době jeho vzniku 
v roce 1864. Činnost spolku samotné-
ho podléhá rozhodnutí Valné hromady 
a je organizována členy představen-
stva v čele s předsedou spolku. V roce 
2014 spolek Haná slaví výročí 150 let 
od svého vzniku. Řadí se tedy mezi 
nejstarší amatérská divadla v Česku. 
Divadlo Haná zřizuje Městské kulturní 
středisko Vyškov a jeho fungování je 
umožněno díky podpoře města Vyš-
kova. Divadlo Haná je od svého po-
čátku univerzálním kulturním spolkem, 
kterému v posledních letech sedí ze-
jména komediální a hudební předsta-
vení. Divadlo pravidelně uvádí opere-
ty či muzikály s živým big bandovým 
orchestrem. Čas od času však uvádí 

také vážnější témata.
Touha, halucinace, proroctví, hledání, 
snovost versus realita, věci velké nebo 
malé, jednotlivec či společnost. Slavný 
Čapkův román „Krakatit“ vznikl přes-
ně před sto lety (1922) a pro mnohé 
stále představuje především děsivou 
antiutopickou vizi, pro jiné je jedním 
z největších milostných a erotických 
románů české literatury. Tento horeč-
natý zápas o strašlivý objev kraka-
titu a o vlastní nitro po celá desetiletí 
přitahuje čtenáře aktuálností otázek, 
zdali odpovědnost za naše činy někde 
končí, kam až může zajít touha ovlád-
nout svět a jaké jsou morální aspekty 
vědecko-technického pokroku, rodící 
stále nový strach z jeho zneužití. Pře-
devším je to však víra, láska a naděje, 
které ve své ryzí podobě dokážou jako 
jediné odvrátit tyto hrozby. Vždyť není 
právě láska tou nejmocnější třaskavi-
nou?

Dle propozic celostátní přehlídky 
Divadelní Piknik Volyně může od-

borná porota postupových přehlídek 
našeho typu vítěznou inscenaci pří-
mo nominovat k postupu, a zároveň 
může doporučit libovolný počet in-
scenací bez uvedení pořadí k výbě-
ru do programu celostátní přehlídky. 
Odborná porota Divadelního Kojetína 
2023 bude ve složení Petra Richter 
Kohutová – dramaturg Studia D3 Kar-
lovy Vary, Vladimír Fekar – dramaturg 
Městského divadla Zlín a Vladimír Al-
tán Mátl – režisér a herec DS Zmatka-
ři Dobronín.
Vycházet bude i přehlídkový časo-
pis „Divadelní Koječák, který bude 
opisovat dění na festivale, bude dis-
tribuován zdarma v místě konání 
a uveřejňován na webových stránkách 
MěKS Kojetín i facebooku (Divadelní 
Koječák, MěKS Kojetín). Ve vestibulu 
Sokolovny bude nainstalována výsta-
va fotografií s divadelní tematikou čle-
nů tvůrčí skupiny Signál 64.
Tímto, jako každý rok, vyzývám 
vás, všechny příznivce dobrého 
divadla, abyste přišli do kojetínské 
Sokolovny a svou účastí podpořili 
amatérské soubory. Není nic hor-
šího, než když herci mají hrát před 
prázným hledištěm se soustředě-
nou porotou.
Těšíme se na viděnou u divadla 
v Kojetíně...
Vše o Divadelním Kojetíně na:
www.mekskojetin.cz/divadelni-kojetin
Facebook: Divadelní Koječák

                               -svah-
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN INFORMUJE
Beseda o Americe
Na DPS J. Peštuky nás svou návště-
vou poctila Alena Dufková, která pro 
naše seniory připravila fotografickou 
prezentaci ze svých cest. Vybrala si 
povídání o Americe, kde se zúčastnila 
Mistrovství světa veteránů ve stolním 
tenise, které se konalo v Las Vegas 
v roce 2018 a na tomto mistrovsví 

úspěšně reprezentovala Českou re-
publiku. Po týdnu sportovních klání 
se již jako turisté vydali poznávat cizí 
kraje. Procestovali New York, San 
Francisko a vše uzavřeli návštěvou tu-
reckého Istanbulu. Alena Dufková má 
nespočet úžasných zážitků, její vyprá-
vění a prezentace fotografií všechny 
zúčastněné seniory moc bavila. Hod-
ně jsme se nasmáli a odpoledne si 
bezvadně užili. Již nyní se těšíme na 
další besedu. 

Pavlína Zahradníčková

Národní cena
sociálních služeb
– Pečovatelka roku 2022
Naše pečovatelka Růžena Němeč-
ková byla oceněna v Národní ceně 
sociálních služeb – Pečovatelka roku 
2022. Pořadatelem tohoto projektu je 
APSS ČR a Diakonie ČCE. APSS ČR 
je největší profesní organizací sdru-
žující poskytovatele sociálních služeb 
v České republice. Asociace je spolek 
jako samosprávný a dobrovolný sva-
zek právnických a fyzických osob re-
gistrovaných poskytovatelů sociálních 
služeb sledující jako základní cíl rozvoj 
a zvyšování úrovně sociálních služeb. 
Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické Diakonie ČCE je druhou nej-
větší neziskovou organizací poskytují-
cí sociální služby a občanskou pomoc 
v České republice (obnovená činnost 
v r. 1989). Celorepublikově poskytuje 
sociálně zdravotní, vzdělávací a pas-
torační služby ve více než 110 zaříze-
ních (střediska a speciální školy). Dále 
poskytuje Diakonie ČCE humanitární 
pomoc (povodně) a zabývá se rozvo-
jovou spoluprací v zahraničí.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 31. led-

na 2023 v Praze na Novoměstské rad-
nici. Celkem bylo předáno 12 ocenění 
pečovatelkám z pobytových, terénních 
a ambulantních služeb, 5 sociálním 
pracovnicím a manažerce roku. Slav-
nost moderoval Aleš Cibulka, patron-
kou a milým hostem byla herečka Ilo-

na Svobodová. O hudební doprovod 
se postarala skupina GOJI. Akce se 
konala pod záštitou předsedkyně Po-
slanecké sněmovny, Parlamentu ČR 
Markéty Pekarové Adamové. Máme 
velkou radost z tohoto celostátního 
úspěchu.         Pavlína Zahradníčková
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

5. 3. 2023 Neděle – 2. postní (Reminiscere)
BOHOSLUŽBY

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

12. 3. 2023 Neděle – 3. postní (Oculi)
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

Program svátečních setkání v březnu 2023 (v čase „postním“)
„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!.“ Žalm 57,2a

19.3.2023 Neděle – 4. postní (Laetare)
BOHOSLUŽBY

od 10.00 hodin v Husově sboru
26. 3. 2023 Neděle – 5. postní (Judica - Smrtná)

BOHOSLUŽBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 4. 2023 Neděle – 6. postní (Palmarum - Květná)
BOHOSLUŽBY

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

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Oznámení: Farní úřad CČSH v 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.face-
book.com/ccsh.kojetin 
Aktuálně z CČSH: https://www.aktual-
ne.ccsh.cz/ 
Bohoslužby on-line: https://www.aktu-
alne.ccsh.cz/bohosluzby-a-promluvy.
html
Společně pomáháme potřebným: htt-
ps://www.husitskadiakonie.cz/poma-
hejte-s-nami/ 

POHLEDEM FOTOGRAFA

V polích zůstávají stáda srnčí zvěře.

Z našich krajů pomalu odlétají zimní hosté - havrani polní a také čížek lesní. Havrani se přesunou k severovýchodu, 
čížci do jehličnatých lesů. 

Plody opouštějící rostliny orobince širokolistého vypadají 
jako chomáče vaty.                                                  Jiří Šírek
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ZE SPORTU
Novoroční turnaj
v badmintonu
V sobotu 7. ledna 2023 Sportovní 
klub v Kojetíně pořádal amatérský 
turnaj smíšených čtyřher v badmin-
tonu. Všichni účastníci se sešli hned 
v 9 hodin ráno ve sportovní hale, roz-
cvičili se a v přátelském duchu zahájili 
první zápasy. Celkem se sešlo třináct 
týmů, které byly rozlosovány do jed-
notlivých skupin. Velmi nás potěšilo, 
že se turnaje zúčastnili nejen místní 
sportovci, ale i badmintonisté z okolí, 
např. z Roštína. V základních skupi-
nách se hrálo systémem „každý s ka-
ždým“ o následný postup do horního 
a spodního tzv. pavouka. Během dne 
týmy odehrály minimálně šest zápasů, 
tedy dvanáct velkých setů. Turnaj pro-
bíhal do odpoledních hodin a všichni 
se snažili o co nejlepší umístění.
Zápasy byly velmi vyrovnané a do po-
slední chvíle nebylo jisté, který pár zví-
tězí. Zlatou medaili nakonec získali Ji-
tka a Martin Pištělákovi. O první místo 
svedli boj s finalisty minulého turnaje, 
Romanem Uherkem a Lucií Hanáko-
vou. Bronzovou medaili obdržel Bro-

něk Melichar s partnerkou Ivanou. Na 
závěr obdrželi hodnotné ceny a diplo-
my nejen vítězové turnaje. 
Děkuji účastníkům, fanouškům, orga-
nizátorům akce a samozřejmě spon-
zorům, bez kterých by se turnaj ne-
mohl konat. Na závěr děkuji recepci 
sportovní haly za veškerou vstřícnost. 
Doufáme, že se na dalším badminto-
novém turnaji, který se bude konat na 
podzim tohoto roku, sejdeme ve stejně 
hojném počtu. Sportu zdar a badmin-
tonu zvlášť!                Lucie Hanáková

Badmintonový oddíl SK Kojetín

TJ SOKOL KOVALOVICE
Zimní příprava fotbalistů TJ Sokol Kovalovice
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INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

PRODÁM
CIHLOVÝ BYT 2+1

s možností rozšíření na 3+1.
Balkon, 2x sklepní kóje.

Kojetín, Sladovní.

Více informací na telefonu:
739 756 648

31. BŘEZNAPŘIPOJTE SE DO

A4-prevence.indd   1A4-prevence.indd   1 06.02.2023   13:5206.02.2023   13:52

Tovačov

Hledáme kolegy na výrobní
                  i technické pozice.

Uplatnění je možné i bez předchozích zkušeností 
z výroby, zaškolení na konkrétní pozici samozřejmostí.

 stabilita a zázemí německého rodinného koncernu
 odpovídající mzdové ohodnocení pro dané pozice
 osobní ohodnocení, půlroční firemní bonus
 5 týdnů dovolené, dotované stravování

www.prace-goldbeck.cz
+420 602 253 424, prace-tovacov@goldbeck.cz

Největší evropský výrobce 
železobetonových prvků 
pro stavby rodinných 
i parkovacích domů 
a průmyslových hal.

Zašlete svůj životopis přes webovou stránku nebo nás kontaktujte:
GOLDBECK Prefabeton, s.r.o., Tovačov II - Annín 53

Aktuálně volné pozice: vazač / jeřábník     | betonář     | formíř     | zámečník      
obsluha strojů   | elektrikář     | dělník výroby     | mistr výroby     | elektronik 
    strojník    | pracovník recyklačního centra    | pracovník skladu     | kontrolor

inz_Kojetin_190x137.indd   1inz_Kojetin_190x137.indd   1 6. 2. 2023   23:48:426. 2. 2023   23:48:42
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VZPOMÍNKY
Smutný je domov, když ho opustí ten, který ho budoval, rád v něm žil a pracoval.

Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád.

Dne 23. března 2023 si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí

pana Františka Vystavěla
S láskou a úctou vzpomínají syn František s rodinou, dcera Jitka s rodinou,

sestra Hana a Milena s rodinou, bratr s přítelkyní Marií a přítelkyně Anna s rodinou.

Sedni si se mnou do ticha a budeš vědět, že jsem neodešel.
Není odchodu, když se duše spojí s jinou. Když odejdu...

Dne 14. února 2023 by se dožil

pan Jiří Vacula
44 let a 17. března 2023 vzpomeneme na jedenáct let jeho úmrtí.

Nikdy nezapomenou rodiče, děti Lucie, Nikola, Matyáš, sestra Naďa s rodinou,
ostatní příbuzní a kamarádi...

Láska zůstává, ta smrtí nekončí...

ZAČÁTEK PRODEJE
* ZELENINOVÉ SADBY

vše za 2 Kč/kus
(salát, kedluben, květák, zelí, kapusta...)

* OVOCNÝCH STROMKŮ
OBJEDNÁVKY NA TELEFONNÍM ČÍSLE:

722 255 880
I PŘI DNEŠNÍ DRAHOTĚ

JSME ZACHOVALI LOŇSKÉ CENY!

INZERCEKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM
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