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Z jednÁnÍ Rady Města KojetÍna
Rada města Kojetína se na své 59. schůzi konané dne 30. června 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila výběr zhotovitele stavby 
Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k. ú. 
Kojetín společnost SWIETELSKY sta-
vební s. r. o., České Budějovice, který 
byl doporučen hodnotící komisí, na 
základě výsledku posouzení výběro-

vého řízení a hodnocení doručených 
nabídek, konaného dne 24. června 
2021 a uzavření smlouvy o dílo v rám-
ci investiční akce „Cyklostezka Kojetín 
–Tovačov, k. ú. Kojetín“, mezi objed-
navatelem Městem Kojetín a zhotovi-

telem SWIETELSKY stavební s. r. o., 
za nabídkovou cenu 13 290 000 Kč 
bez DPH. Nabídková cena bude navý-
šena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.

Rada města Kojetína se na své 60. schůzi konané dne 4. srpna 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila se zveřejněním záměru 
směny pozemků p. č. st. 502, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 535 
m2, jehož součástí je stavba s č. p. 447 
a p. č. 528/2, zahrada o výměře 244 
m2, které se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína, 
za pozemky p. č. st. 408, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1026 m2, 
jehož součástí je stavba s č. p. 103 
a p. č. 628/3, zahrada o výměře 35 m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, které jsou ve vlastnictví spo-
lečnosti Fe MARKET, s. r. o., s doplat-
kem 500.000 Kč, který uhradí Město 
Kojetín. Související náklady jako práv-
ní služby, správní poplatky na KÚ, platí 
Město Kojetín,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření Města Kojetína za období 
1–6/2021,
- vzala na vědomí informaci o hospo-
daření zřízených příspěvkových orga-
nizací za období 1–6/2021,
- vzala na vědomí informace o prove-
dených veřejnosprávních kontrolách 
příspěvkových organizací města Ko-
jetína za rok 2020,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 12/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o               576,58 tis. Kč
zvyšují výdaje o              712,04 tis. Kč
zvyšuje financování o    135,46 tis. Kč,
- souhlasila s přijetím nepeněžitého 
daru (přístroj pro diagnostiku antigenu 
COVID-19) v celkové hodnotě 24.900 
Kč od Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR, z. s., Centrem soci-
álních služeb Kojetín, příspěvkovou 
organizací,
- schválila novou výši měsíčního ná-
jemného u bytů v majetku Města Ko-
jetína, vyjma bytů v domech s pečova-
telskou službou a bytů v domě na ulici 
Sladovní 1309, v kategorii ,,A“ 69,00 
Kč/m2 včetně zařizovacích předmětů 
a v kategorii ,,B“ 60,00 Kč/m2 včetně 

zařizovacích předmětů, pokud rada 
města nerozhodne jinak, a schváli-
la novou výši měsíčního nájemného 
a způsob jeho výpočtu u obecních 
bytů v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I–Město, tak, že u bytů 
s podlahovou plochou pro nájemné 
nad 90 m2 při zvětšení této plochy 
o každých dalších 10 m2 klesne ná-
jemné vždy o 2% ze základní sazby 
nájemného tj. z 80,00 Kč včetně za-
řizovacích předmětů takto: do 90 m2 

= 80,00 Kč, do 100 m2 = 78,40 Kč, do 
110 m2 = 76,80 Kč, do 120 m2 = 75,20 
Kč, do 130 m2 = 73,60 Kč, do 140 m2 

= 72,00 Kč, do 150 m2 = 70,40 Kč,
- schválila ukončení nájmů obecních 
bytů z platných a účinných smluv o ná-
jmu bytu sjednaných na dobu určitou, 
s nájemci těchto bytů, a to k datu uply-
nutí sjednané doby nájmu, a schválila 
uzavření nových smluv o nájmu bytu 
s nájemci těchto obecních bytů a to 
v případě, že tito nájemci budou mít 
do doby skončení nájmu bytu uply-
nutím sjednané doby nájmu zájem 
o uzavření nové navazující smlouvy 
o nájmu bytu, za nových podmínek ná-
jmu tj. výše měsíčního nájemného dle 
kategorie bytu a kdy výše složené jis-
toty bude přepočtena pronajímatelem 
a zásadami pro poskytování nájmu 
bytů, které jsou v majetku Města Ko-
jetína a pro poskytování nájmu parko-
vacích míst v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín. Sjed-
naná doba nájmu na dobu určitou 
zůstane v původní délce. To vše vy-
jma bytů, u kterých již byla uzavřena 
smlouva o nájmu bytu s minimální výší 
měsíčního nájemného 69,00 Kč/m2 
včetně zařizovacích předmětů nebo 
bylo měsíční nájemné na tuto výši zvý-
šeno,
- schválila uzavření smlouvy o využití 
obecního systému odpadového hos-
podářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení mezi Městem Kojetín a 

ELEKTROWIN a. s.,
- schválila poskytnutí peněžitého daru 
neziskové organizaci Zdravotní klaun, 
o. p. s., ve výši 5.000 Kč, jako finanční 
podporu pro uvedenou neziskovou or-
ganizaci v roce 2021, 
- schválila poskytnutí peněžitého daru 
Děkanátnímu centru pro rodinu ve výši 
5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů 
na konání „Dne pro rodinu“, dne 29. 8. 
2021 na farní zahradě v Kojetíně,
- schválila poskytnutí peněžitého daru 
neziskové organizaci Post Bellum, 
z. ú., ve výši 5.000 Kč, na spolufinan-
cování projektu „Paměť národa“,
- schválila uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o dílo k projektu „Biocentrum 
Kojetín“, jehož předmětem je změna 
rozsahu prací na předmětné stavbě 
(méněpráce – vyjmutí stavebního od-
dílu SO04,3-003 Informační tabule 
a vícepráce – záměna materiálu dře-
věných konstrukcí oddílu SO04,2-002 
Lávka, odstranění stávajících skrytých 
drenáží a hloubení tůněk dle poža-
davku zástupce donátora). Dodatek je 
uzavírán mezi objednavatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem, společnos-
tí Kavyl, spol. s r.o. Celková cena díla 
bude dodatkem navýšena o 89.775,18 
Kč bez DPH, z původní 24.585 000 Kč 
na 24.674 775,18 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Výměna elektrického rozvadě-
če a elektroinstalace výtahu v objektu 
DPS 6. května v Kojetíně“. Smlouva je 
uzavírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem Vymyslický–Vý-
tahy spol. s r. o., za nabídkovou cenu 
193 710 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Výměna jídelního 
výtahu v objektu MŠ Hanusíkova 
10 v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Schindler CZ a. s., 
za nabídkovou cenu 335.000 Kč bez 
DPH,



3

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    9/2021

Z jednÁnÍ ZastUPIteLstVa Města KojetÍna
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 19. zasedání konaném dne 11. srpna 2021

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Modernizace a rozší-
ření Městského kamerového dohlíže-

cího systému v Kojetíně“. Smlouva je 
uzavírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem MS SECURITY 

Systems s. r. o., za nabídkovou cenu 
164.164,20 Kč bez DPH.

Rada města Kojetína se na své 61. schůzi konané dne 11. srpna 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- souhlasila s pořízením automobilu 
na rozvoz stravy pro Školní jídelnu, 
p. o., 

- souhlasila s rozpočtovým opatření 
č. 14/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o               414,70 tis. Kč

zvyšují výdaje o               300,00 tis. Kč
snižuje financování o    -114,70 tis. Kč.

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 13/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o         13 996,00 tis. Kč
zvyšují výdaje o        16 700,00 tis. Kč
zvyšuje financování o  2 704,00 tis. Kč,
- schválilo pořízení automobilu na 
rozvoz stravy pro Školní jídelnu, p. o., 
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 14/2021, kterým se:
zvyšují příjmy o               414,70 tis. Kč
zvyšují výdaje o              300,00 tis. Kč
snižuje financování o    -114,70 tis. Kč,
- vydalo jako příslušné podle ust. § 6 
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů, po-
dle ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších právních 
předpisů, ust. § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších právních předpi-
sů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších právních 
předpisů a;
- vydalo po ověření, podle ust. 
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších právních předpisů, že návrh 
Územního plánu Kojetín není v roz-
poru s Politikou územního rozvoje 
České republiky ve znění pozdějších 
aktualizací, se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve znění 

pozdějších aktualizací, se stanovisky 
dotčených orgánů ani se stanoviskem 
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- vydalo Územní plán Kojetín formou 
opatření obecné povahy v celém roz-
sahu předloženého návrhu.,
- schválilo
změnu usnesení číslo ZM 340/06-21, 
ze dne 22. 6. 2021: poskytnutí peně-
žitého daru Hasičskému záchranné-
mu sboru Olomouckého kraje, ve výši 
25.000 Kč, na pořízení dávkovacího 
systému pracích a impregnačních 
prostředků pro požární stanici Kojetín, 
a to v účelu použití daru (na základě 
žádosti HZS) – „na nákup vybavení 
dílenských prostor požární stanice Ko-
jetín (vybavení dílny chemické služby 
a strojní služby)“.
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jdeMe aUtIstŮM naPRotI
Příměstské tábory
pro děti s autismem
Letošní prázdniny jsou plné změn sou-
visejících s omezeními způsobenými 
pandemií koronaviru. Mnoho provo-
zovatelů letních táborů letos vůbec 
tábory nepořádá nebo omezuje počty 
účastníků. Nejasnosti se objevily kvůli 
testování a hygienickým předpisům. 
Řada rodičů má problém najít pro své 
děti místo na některém z prázdnino-
vých pobytů nebo příměstských tábo-
rů. V ještě těžší situaci se ocitají rodiny 
s dětmi s poruchou autistického spekt-
ra. Jedná se totiž o postižení, které má 
vliv nejen na celkové prožívání jedin-
ce, ale i na jeho rodinný systém. 
I v letošním roce příměstské tábory 
pro děti a mladé dospělé žijící s touto 
diagnózou zorganizoval spolek Jdeme 
Autistům Naproti, který své služby této 
cílové skupině poskytuje již osmnáct 
let. Letos pořádal celkově tři příměst-
ské tábory. Jeden byl určen dětem do 
sedmi let, druhý dětem a mladým do-
spělým ve věku do 26 let a poslední 
dětem s Aspergerovým syndromem. 
“Zájem o příměstské tábory každo-
ročně převyšuje naše kapacitní mož-
nosti”, uvádí vedoucí spolku Markéta 
Jandeková. A dále dodává: “Rodiče 
jsou přetížení péčí o dítě s tímto velmi 

náročným postižením také vzhledem 
k okolnostem, které všichni zažívá-
me. Avšak právě na tyto lidi dopadají, 
již téměř rok a půl trvající omezení ve 
fungování všech typů škol a dalších 
aktivit, ještě citelněji. Pak nejen, že 
možnost příměstského tábora vítají, 
ale pro další fungování rodin je tato 
aktivita zcela nezbytná.” Vedoucí tá-
bora pro klienty sociální rehabilitace 
Marcela Šotolová vysvětluje, jak tábor 
pro děti s autismem probíhá: “Fungu-
jeme v systému jeden na jednoho, kdy 
každý klient má svého osobního asi-
stenta, který se mu zcela individuálně 
věnuje a pomáhá mu zvládnout jeho 
denní program. Bez osobních asisten-
tů bychom nebyli schopni tuto nároč-
nou akci zorganizovat.” 

Klienti spolku tak mohli vyrazit napří-
klad na rozhlednu na Kosíři, brodit se 
v pěně, zařádit si v aquaparku, užít si 
relaxaci v našem snoezelenu nebo se 
vydovádět v Jump aréně. Tábor pro 
děti s Aspergerovým syndromem byl 
zaměřen na zdravý pohyb, pobyt v pří-
rodě a přípravu zdravé stravy.
Finanční prostředky na tuto akci po-
skytnul Olomoucký kraj, Statutární 
město Olomouc a Nadace Dětský mo-
zek.
Více podrobností o činnosti spolku 
i o problematice autismu či Asperge-
rova syndromu můžete dozvědět na 
www.jan-olomouc.cz nebo na https://
www.facebook.com/jdemeautistumna-
proti/.

Jaroslava Muzikantová

oblastní mistrovství dětí 
a juniorů v parkurovém 
skákání
O víkendu 9.–11. července 2021 se 
v areálu Hanáckého dvora v Polko-
vicích konal Český pohár ve stylo-
vém skákání pony jezdců a Oblastní 
mistrovství ve skocích pro kategorie 
dětí, juniorů, dětí na pony a družstva 
v rámci Severomoravské oblas-
ti České jezdecké federace pro rok 
2021.
Oblastní mistrovství ve skocích bylo 
určeno jezdcům z řad dětí a juniorů, 
kteří soutěžili v parkurovém skáká-
ní na pony (do 148 cm v kohoutku) 
i na větších koních v kategoriích: děti 
(12–14 let), mladší junioři (15–16 let), 
starší junioři (17–18 let), děti na pony 
a družstva (dětí či juniorů). Obtížnost 
pro jezdce na pony byla 50 cm–95 
cm (ZP–SP), na velkých koních děti 
zdolávaly překážky vysoké 100–120 

HanÁCKÝ dVŮR PoLKoVICe
cm (obtížnost Z–L). V sobotu se ko-
nalo 1. kolo oblastního mistrovství, 
v neděli pak jeho finálová kola. Ob-
lastnímu mistrovství předcházely 
v pátek 9. července 2021 závody 
Českého poháru ve stylovém skáká-
ní pony jezdců a otevřené soutěže 
(i pro dospělé jezdce). Účast byla 
během těchto třech závodních dnů 
velmi hojná, uskutečnilo se celkem 
620 startů za účasti 300 jezdců nejen 
z Olomouckého a Moravskoslezské-
ho kraje. Děti a mladí jezdci ve svém 
věku předvedli úžasné výkony. Všem 

umístěným gratulujeme!
Akce byla spolufinancována Českou 
jezdeckou federací a Olomouckým 
krajem, kterým moc děkujeme za 
podporu.

                     Martina Hlavinková
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o nejstaRšÍCH RodeCH V KojetÍně
Rod Hřeblových
Zřejmě jedna z prvních zmínek o pří-
jmení Hřeblo je uvedena v dlužním 
úpisu Petra z Konipasu ze dne 27. 
listopadu 1397, kdy Markwart, řečený 
Hřeblo z Otročič, je jedním z „rukojmí“, 
tedy ručitelem závazku. Je zde uvede-
no: „…A my Markwart, řečený Hřeblo 
z Otročic, Sigmund z Kramolína, Be-
neš ze Stojslawic, rukojmě jich, za ně 
i podlé nich slibujem naší čistú dobrú 
věrú, beze všie zlé lsti, wšickni jednú 
rukú pospolnú a nerozdielnú vespolek, 
tak aby jeden od druhého nikterakž se 
nemohl odlúčiti ani odděliti, že mají i 
dlužni jsú Petr a Jakúbek bratřie, a my 
rukojmí za ně, Janowi Hřizowi, ženě 
i dětem jeho, těch tří kop platu ostat-
ních ihned postúpiti beze wšie omluwy 
a beze wšeho prodlenie, jakž penie-
ze wezmem, pod ležením dole psa-
ným…“
Dlužní úpis byl psán ve středočeské 
Vlašimi a vesnička Otročice leží dva-
náct kilometrů jihovýchodně od tohoto 
města. Tvrz Konipasy leží u městečka 
Červená Řečice, jižně od Otročic. 
Další zmínka o obyvateli příjmením 
Hřeblo je z města Solnice z roku 1585, 
kdy „…Při jaře léta právě jdoucího ve 
čtvrtek po sv. Jiří ortelován jest v měs-
tě Solnici za rady ještě staré na utrace-
ní provazem Matěj Hřeblo pro mnohé 
krádeže a jiné skutky proti Pánu Bohu 
páchané…“ Město Solnice leží šest 
kilometrů severně od Rychnova nad 
Kněžnou.
Příjmení Hřeblo má svůj původ v ná-
zvu nářadí, kdy hřeblem (pohrabá-
čem) se vyhrnovalo žhavé dřevo nebo 
popel z pece, která se potom vymetla 
pometlem. Slovo má i urážlivý význam 
ve smyslu nadávky např. nemotora, 
ať muž nebo žena „…ta ženská je 
nešikovná, takové hřeblo…“ nebo vý-
jimečně se vztahovalo k pojmenová-
ní „nechápavý člověk“. Na Hané byl 
v tomto případě používán spíše po-
jem „ohrablo“, nemotora, pomalý člo-
věk. Příjmení Hřeblo se vyskytuje do 
16. století sporadicky v pouze českých 
archiváliích v podobě Hrzeblo, ale pro-
kázat souvislost s kojetínským rodem 
nelze. 
V kojetínských archiváliích se příjmení 
Hřeblo poprvé objevuje v Kupní kni-
ze zápisem o prodeji pole, kdy dne 
14. října 1661 Matouš Hřeblo prodal za 
28 rýnských moravských Valentýnovi 
Šabovi čtvrtlán pole, zvaný Dietkovský. 

V Lánském rejstříku z roku 1678 je 
Matouš Hřeblo uveden jako obyva-
tel chalupy rolník – čtvrtláník, majitel 
šesti kusů lánů – polí. Jeho usedlost, 

kterou převzal po Jakubu Vražinovi, se 
nacházela v Kroměřížském předměstí 
na pravé straně poblíž městské brány, 
s velkou pravděpodobností na místě 
dnešního domu číslo 104. Jeho sou-
sedy byli, vdova po Jiřím Wildungovi, 
Mariana, a Pavel Mraček, oba domkaři 
bez půdy (Häusler ohne Acker).
Komise, která v té době prováděla, pro 
daňové účely, soupis poddaných a je-
jich majetek, mnohé položky empiricky 
odhadovala, protože nebylo v její mož-
nosti je fyzicky přeměřovat. Matoušovi 
Hřeblovi komise odhadem určila, že 
má v držení polnosti jako čtvrtláník, to 
znamená, že velikost jeho polí v I. třídě 
(lepší půda) je 24 moravských měřic, 
tj. dnešních zhruba 5,3 hektarů a ve II. 
třídě (horší půda) 12 moravských mě-
řic, což je kolem 2,6 hektarů.
Matouš Hřeblo byl obyvatelem Kojetí-
na již před rokem 1657. Tehdy proběh-
la taktéž vizitace obyvatel, ale tento 
soupis se nedochoval, avšak jeho 
údaje byly včleněny do vizitace, zápi-

sů, z roku 1678. 
Někdy před rokem 1660 se Matouš 
Hřeblo oženil s Kateřinou Diedkovou 
a měli syny Martina, který se narodil 

zřejmě v roce 1660, dále Matěje, na-
rozeného po roce 1660, který se ože-
nil s Marianou, s níž měl syna Jakuba 
a dcery Alžbětu. Jakub, narozený 
v roce 1695, se v roce 1725 oženil 
s Barborou, dcerou Martina Horáka 
a Alžběta si v roce 1707 vzala Marti-
na Vojáčka. V době její svatby již otec 
Matěj nežil. 
O dalším ze synů Matouše Hřebla, 
Pavlovi, existuje pouze zápis o jeho 
úmrtí v roce 1735, kde je uveden jeho 
věk 55 roků, narodil se tedy zřejmě 
v roce 1680 a zajímavá je poznámka 
„miles exantonatuo“, bývalý voják. 
Další jméno, uvedené dále, Vávra, 
Vavřinec Hřeblo, byl svědkem na 
svatbě svého bratra Martina. O všech 
třech bratrech Martina Hřebla nejsou 
v kojetínských archiváliích další zápi-
sy.
Vedle synů měl Matouš Hřeblo i dceru 
Magdalenu, která se v roce 1707 pro-
vdala za Ondřeje Hlavatého, syna již 
zemřelého Jiřího Hlavatého. Ve sva-
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tební smlouvě je uvedeno, že nevěs-
ta Magdalena dostává od svého otce 
šest kusů polí v Zadních dílech, dále 
pět pokosů (část pole) v Předních dí-
lech, dvě krávy a po smrti otce i jeden 
dědický podíl. Další Matoušova dcera, 
Veronika, se v roce 1715 provdala za 
Václava Mlčocha z Kojetína a od své-
ho otce dostává šest kusů polí, z toho 
čtyři kusy v Předním poli a dva kusy Za 
dvorem, jednu krávu, jednu strakatou 
jalovici a po jeho smrti jeden dědický 
podíl.
V kojetínské matrice je pro rok 1725 
zápis o úmrtí Matyáše (Matouše) Hře-
bla (ve věku) 88 roků, a ten stejný den 
zemřela ve věku 60 let jeho manželka 
Mariana. Latinský zápis je následující: 
„Obӱt Mathias Hřeblo 88 annor: Uxor 
eius Mariana anno 60 codem die 24 
Januarӱ Cojetin“. Co se stalo dne 24. 
ledna 1725, že oba zemřeli ve stejný 
den, se zřejmě nedovíme.
Podle tohoto zápisu je možno datovat 
rok narození Matouše Hřebla zřejmě 
na rok 1637.

Martin Hřeblo, pokračovatel rodu, se 
v listopadu roku 1694 oženil s Dorotou, 
vdovou po zemřelém Janu Kousalovi, 
„Potvrzen jest mládenec Martin Hřeblo 
s poctivou vdovou Dorotou po nebož-
tíku Janu Kousalu, svědci Jan Uher 
a Vávra Hřeblo.“

Manželství Martina Hřebla s Dorotou 
trvalou pouze několik roků. Zachovalé 
zápisy se zmiňují, že v roce 1697 se 
jim narodila dcera Veronika, ale mohli 
mít dětí více. Veronika se ve svých 18 
letech provdala v roce 1715 za Tomá-
še Skládala, syna již zemřelého Jana 
Skládala z Křenovic.
Po smrti manželky Doroty, se Martin 
Hřeblo oženil v roce 1702 podruhé, a 
to s Marianou, vdovou po Matěji Kuž-
movi, narozenou podle zápisu o úmrtí, 
zřejmě v roce 1665.
V roce 1717 se oženil Martin Hřeblo 
potřetí. Jeho manželkou se stala o 
23 let mladší Magdalena, vdova po 
Martinovi Šumberovi, narozená v roce 
1683, s níž měl, ve svém vyšším věku, 
doložené čtyři děti. Tomáš se narodil 
v roce 1717, Apolonia v roce 1721, 

Magdalena v roce 1726, která tentýž 
rok zemřela, a Kateřina v roce 1728. 
Martin zemřel v roce 1747 ve vysokém 

věku 87 let a jeho třetí manželka Mag-
dalena zemřela rok po něm, v roce 
1748 ve věku 65 let.
Pokračovatelem rodu Hřeblových je 
Tomáš. Ten byl dvakrát ženatý. Jeho 
první manželkou byla Magdalena, 
dcera Jakuba Šaby z Kojetína, naro-

zená v roce 1710, kterou si vzal v roce 
1743. Měli šest dětí, které se narodily 
v rozmezí let 1745 až 1757. Kromě 
dcery Barbory, narozené v roce 1753, 
všechny děti do dvou let věku, zemře-
ly. Jejich matka, Magdalena, zemřela 
koncem prosince roku 1757 ve věku 
47 let, dva měsíce po smrti svého po-
sledního dítěte Františka. 
Vdovec Tomáš se v roce 1764 znovu 
oženil. Jeho druhou manželkou byla 
Anna, narozená v roce 1729 a byla 
vdovou po zemřelém Josefu Juřinovi, 
kojetínském předměšťanovi. Spolu 
měli pouze jedno dítě, syna Františka, 
který se narodil v roce 1765.
Tomáš zemřel v roce 1777 ve věku 60 
let a jeho manželka Anna v roce 1791 
ve věku 62 let, oba v Olomoucké ulici 
v domě číslo 21 u rybníka Jordána, 

podle dnešního číslování má dům 
číslo 344, avšak původní dům byl již 
zbořen.

František, syn Tomáše a Anny se 
v roce 1796 ve svých 28 letech ože-
nil s 22letou Veronikou, dcerou Jana 
Doležela. Měli celkem šest dětí, 
z toho čtyři dcery a dva syny, které se 
narodily v rozmezí let 1797 až 1813. 
Ze dvou synů se vyššího věku dožil 
Jan, narozený v roce narozený v roce 
1802, František zemřel ve dvou letech 
roku 1808. Otec František zemřel ve 
svých 75 letech v roce 1840 a matka 
Veronika zemřela o čtyři roky později 
ve věku 69 let.
Jan, domkař, povoláním švec, se 
v roce 1824 oženil s 23letou Annou, 
dcerou Jana Šebestíka, kojetínského 
předměšťana, tkalce, z ulice Závodí, 
číslo 272. Od roku 1824 do roku 1837 
se jim narodilo šest dětí: dvě dcery Ma-
riana a Anna, která zemřela ve věku tří 
let v roce 1831 na záškrt, a čtyři syno-
vé František, Jan, dále Leopold, naro-
zený v roce 1833 a Alois, narozený v 
roce 1837, o nichž nejsou kromě data 
narození v kojetínských archiváliích 
další zápisy.
František, narozený v roce 1827, se 
oženil v roce 1858 s 24letou Františ-
kou, dcerou Jana Minařika, koláře, 
předměšťana v Kojetíně z ulice Růžo-
vá, číslo 44 a Juliany, rozené Uhrové. 
Františkovi a Františce se v roce 1859 
narodil syn Adolf, v roce 1861 dvojčata 
Mariana a Šimon, v roce 1865 syn Jan 
a v roce 1869 syn Cyril.
Jan se v roce 1893 oženil s 28letou 
Žofií, dcerou Viktorína Ježe z dnešní 
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Tyršovy ulice, číslo 96. Zápis z Knihy 
oddavků sděluje, že novomanželům 
musel být z důvodu blízkého příbuzen-
ství povolen „Dispens od 3ho stupně 
krevního přátelství od nejdůstojnější-
ho kníž. arc. ordinariátu v Olomouci“. 
Bydleli v domku na Podvalí, číslo 223. 
Jejich 25letá dcera Marie, narozená 
v roce 1893 se v roce 1919 provdala 
v kostele sv. Štěpána v Praze 2 za 
29letého Antonína Bíbra z Kroměříž-
ské ulice, číslo 104, rolníka, syna již 
zemřelého Františka Bíbra a Františky 
Leciánovy. Syn Alois, narozený v roce 
1896 byl na podzim roku 1915 odve-
den ke službě v rakousko-uherském 
vojsku v hodnosti myslivec (Jäger) 
k 5. Praporu polních myslivců, který 
byl součástí 1. Armády (1. Armee), 
operující na ruském válčišti. Východně 
od města Tarnopol na Haliči, v únoru 
roku 1916, Alois v boji padl. Kde je po-
hřben, není známo. 

Jejich otec Jan, osamělý vdovec, ze-
mřel ve věku 70 let ve svém domě čís-
lo 223 v roce 1935. 
Cyril, narozený v roce 1869, se v roce 
1898 oženil s nezletilou 20letou Marií, 
dcerou Františka Babiánka z chalupy 
číslo 349 v Olomoucké ulici nad rybní-
kem Jordánem, kde je dnes restaurač-
ní zařízení. Ve Sčítacím archu z roku 
1900 přiznává Cyril Hřeblo, že je ma-
jitelem jedné jalovice, dvou krav, dvou 
prasat a patnácti slepic. Děti měli dlou-
ho svatbě, a to dva syny, Jindřicha, na-
rozeného v roce 1908 a Vladimíra, kte-

rý se narodil v roce 1911 a v roce 1939 
se ve Vsetíně oženil s Marií Geusrovou 
(?). Cyril Hřeblo zemřel v roce 1940. 
Druhý ze synů Jana a Anny Šebestí-
kové, Jan, obuvník, narozený v roce 
1831, si v roce 1856 vzal za manželku 
24letou Aloisii, dceru Tomáše Kutala, 
domkaře, z ulice Stružní řádek, čís-
lo 320. Jan, měl se svou manželkou 
Aloisií čtyři děti. Antonínu, narozenou 
v roce 1858, která zemřela v roce 
1925, Petronilu, narozenou v roce 
1860, dále syna Jana, který se narodil 
v roce 1863 a dceru Annu, narozenou 
v roce 1869.
Jediný syn Jan, rolník, přes zimu švec, 
se v roce 1897 oženil s Anežkou Tre-
filovou, vdovou po Františku Trefilo-
vi. Byla dcerou Františka Trněného 
z obce Srbce u Dřínova. Narodily se 
jim dvě dcery, Františka, v roce 1898, 
která zemřela v roce 1942 a Marie, na-
rozená v roce 1900. Bydleli v Blanské 

ulici, číslo 193 a v roce 1910 vykazo-
vali hospodářství se třemi kravami, ko-
zou, dvěma prasaty a deseti slepicemi. 
Marie se v roce 1937 provdala v Ko-
jetíně za 47letého Jana, rolníka, syna 
Josefa Šťastníka a Františky Mořické 
z Kroměřížské ulice číslo 178. Jan 
Hřeblo zemřel v roce 1936 a Anežka 
v roce 1951.

Jan Hřeblo, otec Františka a Jana, 
švec, narozený v roce 1802, se 
v polovině května roku 1861, ve svých 
59letech znovu oženil, protože jeho 

první manželka Anna Šebestíková 
koncem února téhož roku, zemřela na 
tuberkulózu. Svatba vdovce po třech 
měsících od úmrtí předešlé manželky 
byla v té době dosti neobvyklá a vzhle-
dem k pověrám, že v květnu nemají 
být svatby, také nepříliš pochopitelná. 
Jeho druhou manželkou se stala Anna 
Cygnová, 54letá vdova po Františku 
Cygnovi z Vyškovské ulice číslo 394, 
rozená Pavelková. Jan za deset let, 
v roce 1871 zemřel a dvojnásobná 
vdova Anna, zemřela v roce 1875, 
stejně jako její manžel, na tuberkulózu.
Podle adresáře z roku 1934 bydleli 
v Kojetíně následující příslušníci rodu 
Hřeblových:
Hřeblo Jan, rol. Anežka manž., Fran-
tiška a Marie při dom., Blanská 193,
Hřeblo Antonín, dělník, Marie, dělnice, 
Štefanikova 974,(Padlých hrdinů),
Hřeblová Marie, při domácn., Vyškov-
ská 416,
Hřeblo Cyril, rolník, Marie, při dom., 
Vlad., dělník, Uhřičická 344,(Olomouc-
ká),
Hřeblo Frant., domkář, Josefa, manž., 
Chropyňská 249,(Přerovská),
Hřeblo Jan, rolník, Sklepní 223 (Pod-
valí). 
Hřeblovi jsou, co do počtu, malý rolnic-
ko-řemeslnický rod a je obdivuhodné, 
že v Kojetíně žijí již přes čtyřista let. 
V současné době žije v České repub-
lice pouze devět mužských a devět 
ženských nositelů tohoto příjmení, 
z nichž jednotlivci ve Vizovicích, Zlíně, 
Kopřivnici a Frýdku-Místku. 

Miloš Krybus
pokračování příště

KojetÍnsKÁ PRÁdLa
Nechci psát o kupě špinavého prádla, 
které dáte do automatické pračky a je 
vypráno. Mám na mysli „prádlo“, které 
umožňuje přístup k vodě v řece, kde 
se dalo prádlo prát a hlavně máchat. 
Tomu místu se v Kojetíně říkalo „Prá-
dlo“. Na Struze jich bylo mnoho. Ta, 
která byla udělána z betonu se ještě 
dochovala, ale většinou nejsou funkč-

ní. Jména dostávala podle toho, před 
čím domem byla.
Když je začnu popisovat po proudu, 
tak první je u mostu do již neexistující 
Obory, má železné spěry a deska je 
dřevěná. Na Stružním řádku po prou-
du je první prádlo Hubáčkovo, je be-
tonové a neudržované. Pak byla prá-
dla u každého druhého domu, ta byla 

První prádlo u mostu do obory

Prádlo na stružňáku, dříve dřevěné

Pechovo prádlo na stružňáku

Prádlo ze zahrad olomoucké
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Lék v papírku
Časopis Vlasta, číslo 23/2021, při-
nesl článek Ivany ašenbrenerové 
„Vyměníme pilulky za papírek?“ 
o mladé vědkyni denise stránské, 

dřevěná. Při každé srážce vody se 
musela opravovat. Poslední po prou-
du na Stružňáku bylo Pechovo prádlo, 
je z betonu, a ještě dnes tam existuje. 
V Olomoucké ulici v zahradách před 
mlýnem bylo několik, většinou dřevě-
ných prádel. Hned za mlýnem je prád-
lo, které nechalo zbudovat město. Bylo 
nejvíce využíváno, mělo dva stupně. 
Pokud bylo ve Struze míň vody, pra-
dlenky zde mohly dosáhnout do vody. 
Na zadní stěně byl betonový stolec, 
na něm se dalo i prát. Bohužel dnes 
se na něj suchou nohou nedostanete. 
Schodiště je zabetonované a zasypa-
né, parkují zde auta (viz foto). 
Další městem vybudované prádlo je 
na „Konině“, bohužel i toto je nepří-
stupné. Schody k vodě ze silnice jsou 
zakryty silničním svodidlem. Tady bych 
se chtěl pozastavit. Mnoho občanů 
Kojetína asi neví, co je to „Konina“. Je 
to část Struhy tekoucí od mlýna, která 
se zatáčí u Přerovské ulice směrem 
k Moravě. Byl tam vydlážděný vjezd 
až do vody. Dláždění bylo tzv. kočičími 
hlavami. Začínalo na „Prasečím rynku“ 
(Tržní náměstí). Dalo se vjet vozem až 
do vody. To se využívalo, když bylo 
suché období a mnoho studní nemělo 
dost vody, tak se právě tam jezdilo na 
vodu pro dobytek. V letních měsících 
se zde plavili koně, proto „Konina“. 
Nyní je vjezd zasypán a u vody je po-
stavena budova.
Poslední prádlo na pravém břehu je na 
Hatích za Krybusovou zahradou. Na 
levém břehu jsou prádla dvě, Drbalovo 
a na konci Závodí. Obě jsou betonová.

Prádlo u mlýna

nános bahna na prádle na Závodí

Poslední prádlo na Závodí

K tomu, aby pradlenky vypraly prád-
lo potřebovaly necky nebo vaštrok, ty 
se daly na štokrlata. Dále měly valchu 
neboli drhlenu, nezbytný byl kartáč 
„réžák“ a mýdlo s jelenem. Prací dny 

byly začátkem týdne. Vyprané prád-
lo naložily na trakař nebo jiné vozidlo 
a jely je vymáchat na Struhu. Dělaly to 
proto, aby prádlo máchaly v tzv. měk-
ké vodě. Ještě po válce to byla běžná 
záležitost. Stávalo se, že na prádle se 
setkaly dvě i tři pradleny. Většinou si při 
práci sdělovaly důležité informace, co, 
kdy, kde, kdo, jak, proč. Při řeči zapo-
mněly na máchání a uplaval jim nějaký 
ten cafrňoch. Říkala mi paní Vinterová, 
bydlící od dětství na Závodí, že když si 
hrála u vody, tak tam často plavalo po-
vlečení na duchnu. Zavolala na tatín-
ka, ten cíchu vytáhl hráběmi. Ona se 
sestrou to zanesly k mlýnu paní, které 
to uplavalo. Ta byla ráda. Na druhý 
den jim donesla kornout cukrlat a ta-
bulku čokolády. „To jsme měly radost,“ 
s úsměvem dodala paní Vinterová. 
Prádlo se jezdilo máchat až do zámr-
zu. Byly i tak otužilé pradlenky, že si 
vysekaly v ledu díru, v které prádlo 
máchaly. Využívat prádel ve velkém se 
přestalo koncem 50. let minulého sto-
letí. V té době se začaly používat prací 
prášky, které měly přísady na změk-
čování vody a nebylo potřeba máchat 
prádlo v měkké vodě, a také se zača-
ly používat na praní obyčejné pračky. 
Pomalu se zapomnělo na vaštroky 
a valchy. Určitě je v Kojetíně ještě ně-
kolik pamětnic, které chodívaly jako 
děti s babičkou či maminkou máchat 
prádlo na Struhu. Nedovedu si před-
stavit v dnešní době automatických 
praček, že by nějaká pradlenka vezla 
na trakaři máchat prádlo na Struhu. 
Jó, doba se mění.                   F. Minařík

PŘÍBěH KojetÍnsKÉ RodaČKy
která založila v Liberci farmaceu-
tickou společnost Instar techno-
logies, spolu s kolegy dokončila 
vývoj experimentálního léku proti 
koronaviru, je odbornicí na nano-
technologie a jejich uplatnění v me-
dicíně a farmacii.
denisa stránská, rozená Hořčicová, 
pochází z Kojetína, je absolventkou 
kojetínského gymnázia, proto jsme 
ji oslovili a požádali, aby napsala 
čtenářům Kojetínského zpravodaje 
o svých vědeckých úspěších:
Můj příběh
Celý příběh se začal odehrávat již 
od roku 1993, kdy jsem udělala přijí-
mačky na nově otevřené gymnázium 
v Kojetíně. Od malička mě to táhlo 
k biologii a především k fungování 
lidského tělo. Na gymnáziu jsem pak 
díky doktoru Kopřivovi k vědě měla 

blíž a blíž. Myslím, že i jemu vděčím 
za to, jakou cestou jsem se ve finále 
vydala.  Byl na mě velmi přísný, mož-
ná proto, že ve mně viděl potenciál 
a chtěl ho vytáhnout co nejvýše. Do-
dnes s úsměvem na rtech vzpomí-
nám, jak mě čas od času vyvolal 
k tabuli a já tam malovala různé vzorce 
a u toho jsem si zpívala, myslela jsem, 
že v duchu, ale vlastně nahlas a on mi 
říkal: „Deniso, nechej toho, soustřeď 
se na chemii“.  U maturity jsme myslím 
oba byli zklamáni, že jsem si vytáhla 
otázku týkající se anorganické chemie 
a nikoliv naší oblíbené organické. Když 
jsem jen tak z legrace dělala přijímač-
ky na pedagogickou fakultu Ostravské 
univerzity, obor chemie-matematika 
a ze všech těch účastníků jsem skonči-
la na druhém místě, Dr. Kopřiva mi řekl, 
že o výsledku vůbec nepochyboval. 



9

Kojetínský zpravodaj                                                                                                                    9/2021

Po gymnáziu jsem se tedy rozhodla 
nastoupit v Praze na Vysokou školu 
chemicko-technologickou, kde jsem si 
vybrala obor Organické chemie, vlast-
ně jeden z nejtěžších oborů na fakultě. 
Více a více jsem se začala přibližovat 
léčivům. Po ukončení vysokoškolské-
ho studia jsem se rozhlížela, kam bych 
mohla jít pracovat a vlastně jsem měla 
neuvěřitelné štěstí. Nastoupila jsem 
do liberecké firmy, kde jsem se dostala 
k vývoji zcela nové unikátní techno-
logie. Na chvíli mě to zaválo do tech-
nických aplikací, kde jsem ovšem též 
zaznamenala úspěchy. Společně s ko-
legyní jsme vyvinuly speciální antimik-
robiální materiál pro ochranu úst, pro-
tože v té době byly velké obavy o roz-
šíření ptačí chřipky a za tento produkt 
jsme byly oceněny prestižním ame-
rickým časopisem vydávaným NASA 
v kategorii 100 nejlepších produktů pro 
osobní použití. Od roku 2008 jsem se 
pak již začala plně věnovat medicíně 
a hledala jsem různé uplatnění vyvinu-
té technologie. A stejně jako v případě 
Dr. Kopřivy, potkala jsem při své práci 
dalšího skvělého odborníka, Doc. Do-
ležala, a pomalu se tak začal rozvíjet 
můj příběh, můj sen.
Pracovala jsem usilovně na vývoji 
nové lékové formy takzvaném papír-
ku, který by přinesl velký potenciál pro 
své pacienty. Zároveň jsem si na po-
čátku mé pracovní kariéry řekla, že je 
potřeba si doplnit vzdělání a kvalifikaci 
a po narození dcery jsem se vydala na 
přijímačky do hradecké farmaceutické 
fakulty. Po devíti letech náročné práce 
jsem již měla dostatek dat s různými 
léčivy (byl také udělen český patent 
a posléze patent americky i evropský), 
že jsem se pokusila najít investora, 
který by mi pomohl rozvinout mé myš-
lenky a umožnit komerční využití mých 
znalostí. Podařilo se a v roce 2014 
jsme založili společnost InStar Tech-
nologies. S téměř nulovými znalostmi 
jsem se pustila do budování výrobního 
zázemí a povedlo se mi sestavit silný 
tým vědeckých nadšenců.
Brzy jsme tak získali certifikaci Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv, která nám 
otevřela dveře ke klinickému hodno-
cení vyvinutých přípravků na pacien-
tech. Vyvinutý papírek je velmi snadný 
ve své aplikaci, stačí ho vložit do úst 
na správné místo, například na jazyk 
nebo pod něj a postupně uvolňuje léči-
vo, které pak přechází rovnou do krve. 
Není potřeba nic zapíjet, polykat. Při 
běžném podání tabletek, kapslí se nej-
prve tyto formy dostanou do žaludku, 

odtud putují dále do tenkého střeva, 
kde ve vetší míře začíná vstřebává-
ní léčiva. Dále putuje do jater, které 
mnohdy až 80–90% léčiva rozloží na 
nevyužitelné látky a odtud teprve do 
těla. Umíte si představit, že je to pro-
ces zdlouhavý, závislý i na potravě 
a zaměstná mnoho orgánů v těle. Náš 
papírek uvolňuje léčivo přímo do krve, 
tudíž vlastně stačí mnohem menší 
dávka k navození očekávaného efek-
tu. Zbytečně nezatížíte zažívací trakt 
a játra a s menší dávkou souvisí i men-
ší míra vedlejších účinků. Samozřejmě 
ne všechny látky jsou vhodné pro tuto 
formu aplikace, ale určitě léky na léč-
bu bolesti, nevolnosti, protizánětlivá 
léčiva nebo léčiva CNS. Společně se 
zahraničními farmaceutickými firmami 
pracujeme již na registraci a uvedení 
těchto papírků na trh. Samozřejmě 
všechny ty roky práce nebyly vždy za-
lité sluncem. Někdy se dařilo, jindy na-
opak, navíc mě potkal strmý zdravotní 
pád. Ale nezbylo mi stejně nic jiného, 
než posbírat své síly a pokračovat 
dále ve svém snu. V roce 2018 jsem 
získala doktorský titul za Farmacii UK, 

na který jsem zpětně velmi pyšná, pro-
tože jsem to celé ty roky (doktorand-
ské studium mi trvalo devět let) nároč-
né práce s péčí o dceru nevzdala. 
V roce 2020 jsme byli oslovení zahra-
niční společností, zda bychom pro ně 
vyvinuli lék na covid-19. Odvaha mi ni-
kdy nechyběla, tak jsem si řekla proč 
ne. Pustili jsme se do práce a na konci 
roku bylo hotovo. Věřím, že tento nový 
lék najde v budoucnu uplatnění nejen 
při koronavirových, ale i jiných podob-
ných virových infekcích. Využívá totiž 
přirozený obranný mechanismus těla 
a to bez zbytečné chemie. 
Teď už pracuji na dalších nových pro-
jektech, které budou v případě úspě-
chu naprosto převratné a přinesou 
nám všem velkou revoluci. Závěrem 
bych chtěla říci, že vedle tvrdé dřiny, 
velkých ambicí, odvahy a neutucha-
jící snahy pomáhat lidem, bych toto 
všechno nedokázala bez notné dávky 
štěstí na lidi a mé rodiny, která vždy 
pevně stála za mnou.

Pro čtenáře
Kojetínského zpravodaje připravil 

František Řezáč

starosta města Kojetína
zve na

20. zasedání 
zastupitelstva
města Kojetína

které se uskuteční 
v úterý 21. září 2021 od 16 hodin 

v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8.

Leoš Ptáček, starosta
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aLoIs ZLÁMaL: stŘešnÍ oKno a jÁ (povídky na pokračování)
Óda na hudbu
Včera večer ke mně přišla na návštěvu 
růže a čistou vodu pila, ta návštěvnice 
milá...
Jak jinak mohu vyjádřit své pocity po 
zhlédnutí včerejšího pořadu na televiz-
ním kanálu ČTart, než použít úvodní 
slova básně Jana Skácela.
Několik mladých muzikantů nacvi-
čovalo, zkoušelo a závěrem celého 
pořadu zahrálo kvarteto těchto hráčů 
skladbu pro housle a violoncello od 
německého skladatele Ludwiga van 
Beethovena. Natočení tohoto pořadu 
bylo pojato jako zkouška doprovázená 
výkladem úžasného světoznámého ja-
ponského dirigenta.
Viděl jsem jej již několikrát v televizi, 
když dirigoval nějaký známý symfo-
nický orchestr. Již jeho vzhled, vizáž, 
gestikulace a pohyby taktovkou byly 
pro mne uměleckým zážitkem. Bylo 
zajímavé, že celé těleso se skládalo 
z mladých lidí všech národností. Děv-
čata, chlapci, ze všech vyzařovalo nad-
šení a téměř profesionální přednes.
To není můj názor, ani bych si nedovo-
lil mít nějaký názor, nejsem odborník 
přes hudbu, natož přes hudbu mému 
srdci blízkou – hudbu vážnou.
Význam hesla Hudba spojuje národy 
právě v tomto pořadu našel své opod-
statnění.
Pan dirigent po zahrání pár taktů 
vždy hru přerušil a začal vysvětlovat 
např. Cítíte to napětí? Vyjádřete jej 
obličejem, pohybem těla... a názor-
ně předvádí. Cítíte tu zvláštní vlnu? 
To je náboj! Skladatel chce, abyste 
to napětí, ten náboj prožívali až do 
stadia, kdy cítíte v rukou zvláštní ne-
definovatelné chvění. Sám předvádí 
pomocí mimiky...
Kamerové záběry detailů jednotlivých 
hudebníků jsou tak lidsky pravdivé, až 
to bere dech. Závěrem celého přeno-
su přišlo to nejlepší, nač jsem celou tu 
dobu čekal.
Seděl jsem jako bez ducha v tichu to-
hoto okamžiku, vždy, když poslouchám 
tuto hudbu tak zavírám oči, abych se 
ničím nerušil... Manželka odešla.
Nastala chvíle provedení celé sklad-
by. Dozněly poslední tóny, tiše sedím 
a nutím se vrátit do reálného času. 
Nejde to – a vlastně ani nechci – kdy 
mi bude zase tak, že budu s růží čis-
tou vodu pít, návštěvnicí milou, srdce 
mého hudbou věkův zaslíbenou?
V tichosti, abych neporušil kouzlo této 

sloky podbarvené Beethovenovou 
magickou hudbou, pokládám tužku, 
abych ještě chvíli zůstal v jakémsi 
jiném časoprostoru zvaném krása 
hudby.
Dopisuji poslední řádky a stále si po-
kládám stejnou otázku, proč ve mně 
hudba vyvolává pocity, jež nelze vy-
jádřit běžně používanými slovy. Po-
malu, velmi pomaloučku mi tyto pocity 
vplouvají na hladinu nekonečné plo-
chy mozkových závitů a evokují dávné 
vzpomínky z mládí, které jsem prožil 
uprostřed své rodiny mezi lidmi, dotvá-
řejícími kolorit mého tehdejšího života.
Tatínek byl muzikant, hrál na trumpe-
tu, hornu a bicí (po našemu na buben), 
maminka krásně zpívala. Pamatuji si, 
když v rádiu hráli nějakou skladbu 
a tatínek tak mimochodem řekl: „To je 
Na stříbropěnném Labi,“ a dál si polo-
hlasem pobrukoval melodii. Maminka 
kontrovala jen tak, tichým hlasem, kte-
rý dával tušit, že smlouvání se nepři-
pouští: „Tomášu, je to valčík Na krás-
ném modrém Dunaji.“
Tatínek, aby podpořil svou verzi, začal 
zpívat melodii. Přestože byl muzikant, 
zpěv nebyl jeho silnou stránkou. Ma-
minka to již déle nemohla poslouchat 
a zanotovala melodii svým čistým hla-
sem.
Za muzikantskými pulty s notový-
mi sešity se hrála skladba, kde byly 
v partituře samé pomlky a chybělo jen 
poklepávání nohou do taktu (pomlky 
= nehraje se).
Jak to dopadlo? Ze dvora se ozýva-
lo bouchání sekery, jak tatínek štípal 
dřevo. Proč? Je to dobrá terapie. Učil 
jsem se poznávat a vnímat hudbu.
Sám jsem se naučil hrát na trumpetu 
(ale bez not), na housle jsem dokonce 
přehrál 5 sešitů Ševčíka (ale z not).
Nezapomenutelné byly návštěvy 
maminčina bratra, uměl také krás-
ně zpívat. Byl to muzikant samouk 
a s maminkou vytvořili nádhernou dvo-
jici zpěváků. Na kuchyňském jevišti 
– na forbíně – stáli tam ale také dva 
operní zpěváci a herci zpívající duet 
Mařenky a Jeníka z Prodané nevěs-
ty, vyznávající si lásku, a kromě toho 
z nich cosi vyzařovalo...Chtělo to jen 
říci: "Bráško, sestřičko" a my ostatní, 
tatínek, sestra a já jsme to potichu řekli 
za ně...
 V tom pomyslném propletenci našich 
životů nesmím zapomenout na svou 
manželku, které po celou dobu naší 
společné cesty říkám Špula.

Je to neuvěřitelné, jak se sešli dva lidé, 
uzavřeli spolu smlouvu stvrzenou od-
dacím listem, dva lidé, kteří si na jisté 
úrovni velmi rozuměli (mimo jiného co 
se týká hudby).
Manželka za svobodna zpívala, měla 
krásný alt a jen škoda, že se nemohla 
zpěvu věnovat. Neumožnily jí to zdra-
votní potíže a k tomu špatné sociální 
poměry.
Zpívala dokonce s kapelou a zúčast-
nila se pěvecké soutěže v Bratisla-
vě. Celonárodní soutěž organizovalo 
sdružení podniků Stavební stroje Zli-
čín ještě v době socialismu (tímto se 
ale nikdy nechlubila). Později se mi 
dostal do rukou časopis – ve slovenšti-
ně psaný podnikový zpravodaj – kde 
jsem si nevěřícně, leč s pýchou přečetl 
hodnocení všech účinkujících zpěvá-
ků. Obzvláště se pisatel zabýval jed-
nou zpěvačkou... byla to moje budoucí 
manželka.
Z hodnocení vyplývala rada zkušené-
ho... „Za jistých okolností by Júlia moh-
la zpívat i na vyšší úrovni.“ Já zase ne-
skromně říkám: „Ještě štěstí, že se tak 
nestalo!“
Co se týká názorů na hudbu jsme 
vždy na jedné vlně. Moje maličkost jí 
konkurovala pouze imitací písničky Za 
starou Breclavou, doprovázenou hrou 
na basu. 
Byla to parodie – zvuky a tóny jsem 
imitoval zvláštně vyluzovanými úžas-
nými vdechy (dovnitř) a výdechy (ven). 
Pro posluchače to byl úžasný zážitek 
při příležitostných, převážně rodinných 
oslavách, příjemné zpestření pro-
gramu. Aby toto vystoupení mělo tu 
správnou provozní teplotu, bylo nutno 
ji stále udržovat na určité konstantní 
výši... Jako každý muzikant jsem již 
také věděl, jaké bude následující ráno.

Tato volná plocha je určena pro bez-
platnou reklamu
Michael Jackson: „Místo toho, aby-
chom své děti více milovali, instaluje-
me do škol detektory kovu.“
Neznámý autor: (odehrává se na prv-
ní schůzce) „Pro svět jsi možná jeden 
člověk, ale pro mě jsi celý svět.“
Bob Marley, jamajský kytarista: „Když 
se budeš smát, smát se bude celý 
svět, když budeš plakat, budeš sám.“

V mém případě je tu ještě jeden hu-
dební žánr, vážná hudba, a nejen váž-
ná, musí být tak podmanivá, až neuvě-
řitelně jiná a slovy nepopsatelná, aby 
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splynula s mou duší a zůstala ve mně 
navěky. Je to hudba filmová.
Pomalu odeznívá doba vysokých tro-
pických teplot. Blíží se začátek, pro 
školáčky-prvňáčky nový školní rok. 
Ostřílení studenti se také již nemohou 
dočkat a těší se, nastává doba, kdy se 
den zkracuje a čas od poledne až k ve-
čeru neuvěřitelně letí.
Začínám listovat úžasně pestrou na-
bídkou televizního programu a uvažu-
ji, nač se budeme večer dívat. Na pro-
gramu ČT art mne zaujal titul Opera La 
Traviata, kterou napsal můj oblíbený 
skladatel G.Verdi. Tuto operu jsme se 
Špulou už několikrát viděli a za zmín-
ku stojí říci, že aranžmá tohoto před-
stavení bylo pojato způsobem, aby 
splňovalo nároky dnešní doby. Hudba 
Verdiho zůstala bohudík stejná. Pořád 
krásná.
Na jevišti se odvíjí známý děj, inter-
preti zpívají partituru, skladatel vkládá 
do notového partu zpívajících všech-
no své umění. Stěžejním bodem je 
perfektní zvládnutí hlasu... Vyjádření 
emocí a pocitů pomocí mimiky je až 
následné, ovlivněné svalovou a nervo-
vou obličejovou soustavou.
V záběru kamery je právě ústřední po-
stava, vyzpívává nekonečný žal z těž-
ké nemoci, kdy ji opouští milovaná by-
tost. To je okamžik, kdy se soustřeďuji 
s přivřenýma očima a poslouchám, 
jak tato hudba ještě umocňuje tu ne-
konečnou životní bídu člověka na jeho 
pozemské pouti.
Nemohu psát, pokládám tužku a ne-
chávám se unášet ve vzpomínce, od-
hmotňuji se, na zádech a rukou cítím 
známé mravenčení a je mi zima. Je to 
nedefinovatelné, otvírám oči a vracím 
se opět do života bídy a utrpení naše-
ho všedního života.
Několik chvil mi bylo tak nadpozemsky 
krásně. Chtěl bych vám, moji milí, ale-
spoň na okamžik dopřát něco podob-
ného.
Uplynulo několik dalších a stále stej-
ných dní. Po obědě si na chvíli zdřím-
nout nebo usnout? Usnul jsem – něco 
mne vzbudilo. Ještě slyším zvuk zvon-
ku u vchodových dveří, asi k nám ně-
kdo jde. Jdu ke dveřím, volám...nikdo.
Tak sladce se mi v tom křesle spalo! 
Špula se také vzbudila. „Kolik je ho-
din?“
Zase to odpoledne rychle uteklo, bylo 
to smysluplně prožité odpoledne. Opět 
beru do ruky televizní program. Jako 
vždy to samé, nic. Hledám dál a ejhle! 
Prima MAX dává western Tenkrát na 
Západě. Stále opakovaný, opěvova-

ný film nabitý filmovými celebritami, 
Cardinalová, Fonda, Bronson... Slibují 
neopakovatelný kulturní zážitek. Hlav-
ně je pak tento film tolik slavný, a tak 
žádaný pro svou hudbu. Nevím, kdo 
film natočil ani kdo je autorem hudby, 
pravdou však je, že po stránce kame-
ry, režie a hereckých výkonů se stal 
tento film něčím, co posunulo film do 
vrcholné oblasti, která bude měřítkem 
kvality pro hodnocení budoucích filmů. 
V tomto filmu je ukázkově vidět vele-
důležitá role filmové hudby.
V průběhu celého filmu je slyšet 
ústřední melodii, která nevtíravě a až 
magicky dobarvuje odehrávající se děj 
na filmovém plátně. Kamera zabírá 
hercův obličej, ten nemluví, v dáli je 
slyšet pískot lokomotivy a okolo herco-
vy hlavy bzučí moucha.
Z reproduktorů tiše zní hudba, stále 
stejná ústřední melodie, nikdo nemlu-
ví a jen hudba hlásí divákovi doma či 
v kině, že film běží, ať už v kině nebo 
u nás v pokoji.
Je přímo hmatatelné ticho, nejsou sly-
šet zvuky vlakového nádraží, ani ště-
kot psů, stále jen hudba. Moucha už 
nebzučí, je chycena do hlavně pistole.
Děj se dále odvíjí, herci nemluví, ale 
posluchač slyší, co herec a hudba ří-
kají. Za herce mluví hudba a jejich mi-
mika. Závěr filmu se blíží a my vidíme 
dvě smutné postavy sedící na koních. 
Hudba graduje v jakémsi nedefinova-
telně neslyšném hovoru dvou osob na 
koních. Jeden stíhá druhého, ten padá 
z koně a je zraněný. Je slyšet známé 
zvuky foukací harmoniky a já si k tomu 
domýšlím nahrávku písně, kterou zpí-
vá nezapomenutelná Věruška Špina-
rová. Píseň ve filmu zpívá C. Cardi-
nalová a vždy mě při jejím poslechu 
v očích pálí slzy. Hudba – to je magic-
ká alchymie.
Jsem ve věku, kdy mi chybí to splynu-
tí, chybí mi ta hudba
Čekám na ozvy splynutí, jestli se do-
čkám těch věků, řeknu vám to moji milí 
až v...
Rukou neumělou napsal váš tatínek, 
dědeček, pradědeček a manžel, zed-
ník, který se naučil po mozkové přího-
dě znovu psát
Jsem obyčejný člověk a ve své pod-
statě možná trochu romantik, který si 
myslel, že svět se dá změnit k lepší-
mu...
Znám jednu magickou hudební koláž 
minulosti a současnosti, je to známá 
píseň pana Pavla Bobka. Zpěváka, 
který neuměl anglicky, a přesto zpí-
val jako rodilý Angličan. Je to píseň 

Můj rodný dům. Tato píseň neuvěřitel-
ně kopíruje můj život v mém rodném 
domě z vepřovic na okraji vitčického 
lesa, posledního výběžku Chřibů.
Toto zeměpisné označení jsme se učili 
ve druhé třídě obecné školy a já i Špu-
la si jej stále pamatujeme.
Tento život jsem popsal v jiné povídce, 
ve složce označené VIII. – Můj rodný 
dům, zpověď, loučení. V této části se 
chci věnovat mému osobnímu vztahu 
k tatínkovi.
V úvodu písničky zpívá tatínek svému 
synovi: „Běž do světa poznávat život, 
učit se být dobrým člověkem.“ Já jsem 
šel do světa také sám učit se řemeslu, 
které mi přisoudily sudičky a jak mi při-
kazovala rodová tradice sahající až do 
18. století.
Když jsme v posledním ročníku zá-
kladky měli donést od rodičů vzkaz, 
kam chceme jít, řekl jsem učiteli: „Jdu 
se učit zedníkem!“ A bylo rozhodnuto, 
s rodiči jsem o tom ani nemluvil. Jak 
prosté!
Vyučil jsem se zedníkem, absolvoval 
vyšší průmyslovou školu stavební (čty-
ři roky), pracoval jsem jako stavbyve-
doucí na různých stavbách, pracoval 
v kanceláři a oceňoval stavby, jejichž 
cena sahala do desítek milionů korun.
V tehdejší době si lidé museli opravo-
vat domy svépomocí, zrodila se nová 
společnost. A byli to zedníci, kteří 
mimo svou práci suplovali stavební 
firmy. Pro tuto činnost se ujal název 
fuška a kdo tuto činnost provozoval byl 
fuškař. 
Protože jsme byli fasádnická parta 
(tatínek, strýc Bohuš-tatínkův bratr, 
manžel tatínkovy sestry, manžel ma-
minčiny sestry a já), dělali jsme fasády 
na starých domech, na zemědělských 
usedlostech, na domech starých osm-
desát až sto let, postavených ještě 
z vepřovic. Tato práce probíhala v so-
boty a v neděle.
Skupinka lidí se sama poskládala 
– prostě se sešli lidé, odborníci, kteří 
rozuměli svému řemeslu, lidé různých 
povahových a mentálních rysů, kteří 
tvořili bandu slušných, tichých a mír-
ných osob a v jedné takové bandě 
jsem já, benjamínek, pracoval a učil se 
od nich řemeslu. Čerpal jsem poznat-
ky pozorováním jejich povahových 
vlastností, když jsme stáli vedle sebe 
na lešení, které někdy připomínalo 
lodní palubu na rozbouřeném moři.
Ještě dnes, kdy jsou všichni již v ne-
konečnu, se na mne dívají. Tatínek 
v čistých bílých zednických šatech se 
odlišuje, dívá se a ani hlavou nepo-
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kývne. Kdo se umí dívat do očí, umí 
v nich číst... Já jsem nemusel vůbec 
číst, já jsem věděl, co mi říká, ze svých 
nemluvících očí na mne vysílal fluidum 
nekonečné lásky a něhy. U nás se city 
projevovaly tímto způsobem. Když to 
píšu, jsou mi 83 roky a moje citová 
schránka by měla být hodně obrouše-
ná... Není, tatínku... Proč Vás nemohu 
obejmout, poděkovat?
Krásná podmanivá hudba hraje jen 
pro mne, pro mne zpívá Pavel Bobek. 
Mučivě mi připomíná mou rodnou cha-
loupku a všechny ty, kteří v této sek-
venci hrají roli... aby tato píseň mohla 
dospět k úplnému konci. Syn se vrací 
po přečtení dopisu do rodného domu, 
dům je bez dveří a na dvoře stojí 
prázdné tatínkovo houpací křeslo. Ni-
kdo v něm nesedí – proč se nevrátil 
dřív? Zapomněl? Pozdě hledat vinu. 
Když ji najde...
Hudba stále podbarvuje a umocňuje 
mé vzpomínky na rodný dům a jeho 
obyvatele. Navrátivší se syn hovoří 
s dělníkem v ochranné přilbě: „Váš 
dům stojí v cestě budoucí silnici, musí 
se odstranit.“ Jak asi je synovi, když 
čeká na mohutnou explozi?
Jsem zase v reálu. Já a moje Špula 
svorně v tichosti stárneme. Blíží se 
doba, která jak víme přijde, nevíme 
sice kdy, ale oba dva se jí bojíme. Ka-
ždý zvlášť, abychom neopisovali. Do-
opravdy víme jen jedno – určitě přijde.
Moje Špula se v tomto domě nenarodi-
la, ale citově je to jako její rodný dům. 
Aspoň na to nejsem sám, tož velké 
díky, Špuli!
Naše děti to nějak vypozorovaly, tu 
mou až nezdravou závislost na mém 
rodném domku a mé rodné vísce Vitči-
cích a již dopředu při náhodné řeči se 
právem obávaly o mé zdraví. Ta doba 
přišla a můj rodný dům jsme prodali li-

dem, kteří se o něj starají, opravují jej 
a celoročně v něm bydlí. Mám takový 
dojem a myslím to naprosto vážně, že 
jej považují za dům, kde se narodili 
– tedy skoro – vždyť měli také svůj 
dům a rodný kraj... Paní Aničko a pane 
Luboši, přijměte od nás jen prosté „Dě-
kujeme“.
Hudba stále hraje, zpěvák zpívá a je to 
krásná podmanivá hudba, až bolestně 
něco připomínající...Najednou se ozve 
výbuch, kraj se zahalí kouřem a hudba 
stále hraje, Pavel Bobek již nezpívá, 
hudba je krásně bolestná... Nic se mi 
v reálu nestalo, až překvapivě jsem to 
ustál. 
Bydlíme v Kojetíně, v domě s pečovatel-
skou službou, máme nový domov, kde 
si mohu po návratu domů pověsit na 
věšák svou čepici zvanou Masaryčka...
Tak moji milí, co říkáte, byla to čarovná 
hudba, která to všechno zavinila nebo 
z toho nekonečna přilétlo něco či spíše 
skoro nic... protože v nekonečnu ne-
mohl nikdo být a ten konec nekonečna 
najít. Tož jak to tedy bylo?
Já už to vím – zavinila to hudba, ta 
čarodějka a také ta růže, návštěvnice 
milá, která čistou, životadárnou vodu 
se mnou pila...
Jsou dvě hodiny nového dne, poklá-
dám tužku a jdu spát. Budu mít sny? 
Jaké? Tož dobrou noc... Dnes v noci 
se mě dotklo dětství.
Vždy po dopsání posledních řádků ur-
čitého tématu si znovu přečtu celou ka-
pitolu a zamyslím se nad tím, co jsem 
zapomněl a měl bych doplnit. Uvě-
domil jsem si, že tohle téma je svým 
obsahem a náplní natolik určující pro 
lidi na celé planetě Zemi – hudba má 
bavit a povznášet ducha, má v člověku 
vzbuzovat jen pozitivní vlastnosti.
Na okraji pomyslného žebříčku hod-
notícího oblíbenost toho, kterého žán-

ru stojí hudba lidová, lapidárně zvaná 
lidovky.
Jsou to dechové kapely, ve kterých 
hrají hudebníci – muzikanti, kteří mají 
vystudovanou AMU. Tito muzikanti 
mohou hrát v kterémkoli symfonickém 
orchestru. Hledám nějakou souvislost 
mezi dechovou a symfonickou hudbou 
v jejich oblíbenosti nebo zatracování.
Každá hudba jako taková (v obecném 
pojetí, bez ohledu na žánr) vznikla 
z jednoho kořene. Každé malé dítě, 
ještě když bylo v peřince tak vnímalo 
hudbu, slyšelo různé hlasové vjemy, 
jak jeho maminka zpívala nějakou 
písničku nebo přednášela básničku. 
Intonace zvuků se měnila, přecházela 
od nižších tónů k vyšším, barvitost hla-
su... to je něha, láska, vyjádření matky 
ke svému drobečkovi, bezmocnému 
a bezbrannému. Tomu drobečkovi 
bylo naprosto jedno, v jakém slohu 
jsou tyto hlasy.
Zvláštní výjimkou mezi hudebními 
žánry je cimbálovka. U nás na Mora-
vě vyniká v tomto žánru obzvláště hu-
dební těleso s názvem BROLN. Celým 
jménem jde o Brněnský rozhlasový or-
chestr lidových nástrojů.
Já jako diletant nemohu specifikovat, 
co vlastně tento žánr představuje, vím 
však, že hudba nejlépe vyjadřuje, vy-
stihuje a pojmenovává to, co se pou-
hými slovy nedá dost dobře vystihnout. 
Jedno je však jisté. Hudba vznikla 
a rozšířila se lidovým podáním, na 
tancovačkách, zpíváním pod okny své 
milé, přednášením zamilovaných ver-
šů a později poslechem magneťáku.
Já říkám: Hudba okřídluje ducha 
a uvolňuje myšlenky. Vážná hudba 
musí být taková až neuvěřitelně krás-
ná, aby splynula s tvou duší.... pak 
v tobě zůstane navěky...

Alois Zlámal (pokračování příště)

!PŘIDejte se K nÁm!
* dětsKÝ nÁRodoPIsnÝ soUBoR sLUnÍČKo ...dle zájmu dětí, Sokolovna Kojetín

* nÁRodoPIsnÝ  soUBoR HanÁCKÁ Beseda Zkoušky každý pátek od od 20.00 hodin - Sokolovna Kojetín

* taneČnÍ sKUPIna  LUCKy WHILe Zkoušky každý pátek od 17.00 hodin - Sokolovna Kojetín

* PěVeCKÝ soUBoR Cantas Každou středu od 18.30 hodin - VIC Kojetín

* tVŮRČÍ sKUPIna  sIgnÁL 64 Nepravidelné schůzky – klubovna na Poliklinice Kojetín

* dIVadeLnÍ soUBoR HanÁCKÁ sCÉna Sokolovna Kojetín

* PŘÍLežItostnÁ dIVadeLnÍ sKUPIna „VedLe jaK ten sMRK“
Skupina hrající jen u vánočního stromu, zkoušky v listopadu

Informace: Městské kulturní středisko Kojetín,  Masarykovo náměstí 8,  Kojetín
telefon: 581 76 20 46, 774 001 405
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MateŘsKÁ šKoLa KojetÍn
Červenecové a srpnové 
dny ve škole 
Letní měsíce jsou téměř za námi, kon-
čí období prázdnin a dovolených. Věří-
me, že jsme všichni načerpali dostatek 
sil po složitém období v minulém škol-
ním roce a pomalu si začínáme zvy-
kat na všední každodenní povinnosti. 
V naší mateřské škole proběhly zá-
kladní údržbové práce a byly vymalo-
vány společné prostory v budově školy 
na Masarykově náměstí. Na obou bu-
dovách proběhl velký úklid všech pro-
stor a příprava tříd na nový školní rok. 
Provoz školy probíhal ve dvou třídách 
pouze v budově na Hanusíkové ulici. 
Dětem byly nabízeny volnější prázd-

ninové aktivity, zejména na vybavené 
zahradě mateřské školy. Děti měly 
v teplých dnech k dispozici i mlhoviště.
Všem zaměstnankyním školy patří 
velký dík za úklid a přípravu prostor 
v obou budovách na nadcházející 
školní rok, aby se všem dětem v naší 
školičce líbilo. Někteří k nám přijdou 
poprvé a čeká je první odloučení od 
maminky, zvykání si na nové prostředí, 
kamarády i paní učitelky. Věříme, že 
vše společně zvládneme. Na všechny 
děti čeká spousta zajímavých činností 
a spousta nových zážitků. 
Pokud epidemiologická situace dovo-
lí, připravujeme pro děti i další aktivity 
jako například: cvičení ve sportovní 
hale, předplavecký výcvik v plavec-

kém areálu Přerov, saunování a re-
habilitační cvičení na poliklinice v Ko-
jetíně, kroužek angličtiny, keramiku ve 
spolupráci s DDM Kojetín, výukové 
programy Malý zahradník a Školička, 
návštěvy kulturních představení, diva-
dlo v MŠ, akce ve spolupráci s měst-
skou knihovnou, MěKS, ZŠ i ZUŠ, 
spolupráci s logopedkou a se školský-
mi poradenskými zařízeními, tematic-
ké vycházky do okolí.
V novém školním roce přejeme dě-
tem spoustu nových poznatků, zážitků 
a kamarádů, jejich rodičům hodně op-
timismu a dobrou spolupráci s naší 
mateřskou školou a nám všem pevné 
zdraví.         

               vedení MŠ

gyMnÁZIUM KojetÍn
exkurze do regionálních
firem v Kroměříži
Předposlední den školního roku vyra-
zili poprvé žáci primy, sekundy, tercie 
a kvarty Gymnázia Kojetín na exkur-
zi do regionálních firem v Kroměříži. 

V areálu firmy Kamax–metal, s. r. o. 
byl pro ně připraven vskutku zajíma-
vý a netradiční program. Žáci se při 
něm dozvěděli mnoho zajímavého 
o práci v místních firmách i o jejich 
výrobních provozech. Nejvíce ocenili, 
že si prakticky veškeré činnosti mohli 

sami vyzkoušet (samozřejmě pod do-
hledem odborníků a vybaveni náleži-
tými ochrannými prostředky). Prohlédli 
a vyzkoušeli si zemědělskou techniku 
statku Nový dvůr, o kterém jim velice 
pěkně popovídal jeho majitel. Na pro-
cházce polnostmi se dozvěděli mnoho 
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zajímavého o šlechtění obilovin od za-
městnanců Zemědělského výzkumné-
ho ústavu Kroměříž, s.r.o. Prohlédli si 
výrobní provozy firmy Kamax – metal, 
s.r.o. - pálicí centrum, tvářecí centrum 
i svařovací centrum. Vyzkoušeli si ný-
tování i ovládání celé řady výrobních 
strojů. Důkladně si prohlédli a hlavně 
vyzkoušeli plejádu manipulační tech-
niky. Navštívili 1. selský pivovárek, 
s. r. o., ve kterém se seznámili s vařením 
piva. Zájemcům byla rozkryta i proble-
matika chovu včelstev. Na všech sta-
novištích byli žákům k dispozici ochotní 

a vstřícní zaměstnanci místních firem, 
kteří odpovídali na spoustu zvídavých 
dotazů.  
Po celou dobu exkurze měli žáci za-
jištěno bohaté občerstvení (množství 
ovoce, svačinky, nápoje aj.). V poled-
ne pak vydatně poobědvali a znovu se 
vrhli do objevování a zkoušení všeho 
toho nového a dosud nepoznaného. 
Nakonec žákům pracovníci pálicího 
centra vyrobili celou řadu kovových 
upomínkových předmětů. 
Chtěl bych poděkovat všem, bez kte-
rých by se tato pěkná akce nemoh-

la uskutečnit. Zaměstnancům firmy 
Kamax–metal, s. r. o., pracovníkům 
Zemědělského výzkumného ústavu 
Kroměříž, s. r. o., zaměstnancům stat-
ku Nový dvůr, pracovníkům 1. selské-
ho pivovárku, s. r. o., Nadaci Martiny 
a Viktora Žákových a samozřejmě stu-
dentům Gymnázia Kojetín i dozorují-
cím pedagogům. Velké poděkování 
ovšem patří hlavnímu organizátorovi 
celé akce panu Viktoru Žákovi. Věřím, 
že na tento úspěšný projekt navážeme 
i v letech příštích.

Jiří Štefek

ZÁKLadnÍ UMěLeCKÁ šKoLa KojetÍn
ZUš Kojetín mezi
slavnými osobnostmi
V kouzelném prostředí zámeckého 
areálu v Opočně se 13. srpna 2021 ko-
nal koncert  Anny Jeklové – pedagož-
ky ZUŠ Kojetín, která se stala vítězkou 
soutěže „Kultura pod hvězdami – Staň 
se hvězdou“.
Během celovečerního programu se na 
pódiu vystřídala učitelka Anna Jeklová 
za doprovodu klavíristky Evy Kama-

rádové se slavnými osobnostmi, jako 
je například Daniel Hůlka nebo Tere-
za Mátlová. V rámci půlhodinového 
vystoupení, které bylo součástí výhry 
soutěže této akce, zazněla v podání 
naší výherkyně skladba Viola concer-
to in g minor Cecila Forsytha, kde se 
střídaly melodie plné napětí, vášně 
i romantiky. Tento koncert tak krásně 
navodil atmosféru děje opery Rusalka, 
která následovala hned poté. 

ZUŠka
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šKoLnÍ jÍdeLna KojetÍn
školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace, Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín

HleDÁme KucHaŘe, KucHaŘKu
typ pracovního poměru: HPP   Místo práce: Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace, Hanusíkova 283, 752 01

nástup: 1. prosince 2021          na dobu: neurčitou       Úvazek: 1,0

Požadujeme:
- odbornou kvalifikaci v souladu s Nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, a to střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař
- praxe výhodou              - zodpovědný přístup k práci.

nabízíme:   - příjemné pracovní prostředí
- dobrý pracovní kolektiv, který získal řadu ocenění, např. 2. místo Nejlepší jídelna

- benefity v souladu s vyhláškou č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Bližší informace: reditelka@sj.kojetin.cz, tel.: 581 701 059

dŮM dětÍ a MLÁdeže KojetÍn InfoRMUje
Léto na maximum 2021
Během letošních prázdnin DDM Ko-
jetín uspořádal tři pobytové a osm pří-
městských táborů, kterých se zúčast-
nilo více jak 250 dětí. 
Všem dětem i „dospělákům“ tímto dě-
kujeme za krásné prázdninové zážitky 
a těšíme se opět na setkání.
Bližší informace o všech připravova-
ných akcích najdete na www.ddm.
kojetin.cz a facebookových stránkách 
DDM Kojetín.                              -ddm-

Letní tábor aBBa tesák

Letní tábor Puzzlemánia

Letní rybářský tábor
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Letní tábor nejdek

Příměstský tábor Vodnické pohádky

Příměstský tábor Mixle z pixle
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Příměstský tábor Čtyřlístek

MěstsKÁ KnIHoVna MěKs KojetÍn
Prázdniny v knihovně
I letošní prázdniny byl připraven již tra-
diční program pro děti – starší (7–15 
let) a malé (do 7 let) s doprovodem. 
Náplň se každoročně mění, hlav-
ní téma zůstává. V pondělí probíhal 
workshop „Zkus si práci knihovníka“, 
praktické ukázky knihovnické práce 

spojené se sdíleným čtením („Ho-
rové příběhy“, „Strašidelné historky 
báječného kamaráda“, „Neuvěřitelné 
příhody žáků Kopyta a Mňouka“ …), 
luštěním a rukodělnou dílničkou (výro-
ba kuše, auta poháněného vzduchem, 
náhrdelníky z brambor…)
Středa byla věnovaná sdílenému čtení 
pro malé děti s doprovodem – Pohád-

kové dopoledne s knihami „Pan Baf“, 
„Poněkud otravný slon“, „Hasičské po-
hádky“. I zde se vyrábělo – slon, kočič-
ka nebo autíčko…

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

-jil-

VeLKÁ ČtenÁŘsKÁ soUtěž!
! Pozor! Malí i velcí čtenáři! Už máte dost volna a mobilů? nabízíme něco víc. Přijďte do knihovny soutěžit!

„Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti!“ Inspirujte se knižní postavou Harryho Pottera
a získejte sedm vitrálů přečtením sedmi knih z naší knihovny. Odměnou vám bude „Ohnivý pohár“ a další ceny. 
„Neplecha“ bude ukončena v září 2021 a v říjnovém Týdnu knihoven proběhne vyhlášení vítězů a předání cen. 

Pro více informací, registraci i četbu, se hlaste na telefonním čísle 581 762 295, 777 593 984
nebo e-mailem: knihovna-det@meks.kojetin.cz
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PŘIPRaVUjeMe
sPoLUPRÁCe se šKoLaMI

Pokud bude epidemiologická situace příznivá, rádi bychom opět zahájili
spolupráci se všemi kojetínskými školami, školními družinami

a Klubem mladých čtenářů z Polkovic.
Program budeme připravovat s ohledem na vývoj epidemie.

ZPÁtKy do KnIHoVny!
Těšíme se na vás, děti! Budeme soutěžit, řešit kvízy, společně číst

a něco si vyrobíme ve výtvarné dílničce.
Program pro Klub mladých čtenářů z Polkovic a všechny zvídavé děti.

UPoZoRněnÍ
Půjčovní doba od 1. září 2021

oddělení pro dospělé
Úterý a čtvrtek 8–12 a 14–18 hodin

Pátek 8–12 hodin
 oddělení pro děti a mládež

Pondělí a středa 13–16 hodin
Úterý 13–18 hodin

Stále platí, že pokud nás v knihovně 
již nezastihnete, můžete knihy vracet

i na informacích VIC (přízemí). 

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

MěstsKÉ KULtURnÍ stŘedIsKo KojetÍn
Hudební a filmové
Kojetínské kulturní léto
I na letošní letní sezónu si připravilo 
MěKS Kojetín bohatou kulturní nálož 
v podobě filmové i hudební. Od čer-
vence do srpna byla pro milovníky 
kinematografie připravena celá řada 
filmů převážně z české provenience. 
Hned ve středu 30. června na úvod 
prázdnin se promítala fantasy pohádka 
Princezna zakletá v čase. O dva dny 
později se diváci mohli bavit u nové 
české komedie Štěstí je krásná věc. 
Po štěstí, ve středu 7. července, pat-
řilo plátno filmu Ženská pomsta, který 
posléze vystřídal Bourák v hlavní roli 
s Ivanem Trojanem. Děti určitě potě-
šila animovaná komedie Addamsova 
rodina a její neotřelý morbidní humor. 
Posledním červencovým filmem byly 
Bábovky, kde exceloval v hlavní roli 
Ondřej Vetchý. Srpen jsme zahájili 
opět českou komedií Tichý společník, 
která byla zasazena do čarovných 
Kopanic. Doslova kasovním trhákem 
se staly Matky, které jsme uvedli ve 

středu 18. srpna. Bez zájmu diváků 
však nezůstalo ani životopisné drama 
Šarlatán, inspirované skutečným pří-
během léčitele Jana Mikoláška. Pro 
děti byla na závěr prázdnin v pondělí 
30. srpna připravena sci-fi komedie 
Ježek Sonic. Pro velký úspěch a ná-
vštěvnost letního kina jsme se rozhod-
li, jako vzdání díku věrným návštěvní-
kům, promítnout populární film podle 
stejnojmenné literární předlohy Patrika 
Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
Bez pozitivního ohlasu veřejnosti ne-
zůstalo ani léto hudební. Hned 23. čer-
vence vystoupila na náměstí známá 
regionální rocková kapela Polygon, 
která nabídla posluchačům hity napří-
klad od legendárních uskupení jako 
Arakain, Kabát nebo Horkýže slíže. 
Pro pamětníky opět po roce zazpívali 
bývalí zpěváci a zpěvačky orchest-
ru Diskant na Masarykově náměstí 
ve středu 30. července, kdy si s nimi 
přítomní mohli připomenout nezapo-
menutelné šlágry z let 1976 až 1980. 
Milovníci folklóru a cimbálové muziky 
ocenili bezesporu návštěvu výborných 

muzikantů z Valašska, jejichž uskupe-
ní nese název Bača. A v pátek 30. čer-
vence si přišli do útulných prostor ná-
dvoří VIC zazpívat při dobrém vínečku, 
nejednu lidovou písničku. Srpen jsme 
začali v klidnějším duchu, kdy opět na 
nádvoří VIC vystoupili Ondra a Kačka 
s písničkami od bratří Nedvědů, Jarka 
Nohavici, Kabátů a mnohých jiných 
interpretů, jako host s nimi tentokrát 
vystoupil i zpěvák Martin Surý.
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Hudební léto nám zakončila Kojetín-
ská kytara, kde se prezentovaly kape-
ly jako Olovan, Pow, Inception Off Fall, 
Lucie Matějčková a Dale Williams, Re-
lax-Therapy a domácí IQ Opice, v pro-
gramu nechyběla ani bubenická show 
Matěje Buriánka.
Věříme, že nabídka jak hudebních, tak 
filmových žánrů byla pestrá a každý 
návštěvník si přišel na to své pravé 
ořechové.                                    -miza-

Komentovaná prohlídka
a výstava Když Haná 
voní perníkem
V současné době probíhá v galerii 
Vzdělávacího a informačního centra 
výstava s názvem Když Haná voní 
perníkem. K vidění je už od poloviny 
července, kdy byla instalována au-
torkou perníků Danou Holmanovou. 
V předhodový pátek 13. srpna 2021 
byla tato expozice oživena komento-
vanou prohlídkou autorky s bohatým 
programem, kdy mohli návštěvníci 
vidět například tradiční vázání šátku 
v provedení Hany Dvouleté. Svou pří-
tomností přispěl ke sváteční atmosféře 
i starosta Kojetína Leoš Ptáček, který 
na této akci zahájil slavnostně hody. 
Pro ty, kteří chtěli nahlédnout takřka 
pod ruce autorky, bylo nabíledni so-
botní odpoledne druhého hodového 
dne, kdy Dana Holmanová předváděla 
řadě návštěvníků techniku a postupy 
spojené se zdobením perníčků přímo 
v prostorách galerie. Dana Holmano-
vá pochází z Nové Paky, ale v sou-
časnosti bydlí v Třebihošti na Králové-
dvorsku, vystudovala bohemistiku na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
a několik let pracovala jako archivářka 
v Památníku národního písemnictví 
ve Starých Hradech. Je tomu už více 
jak dvacet let, co se začala naplno vě-

novat výrobě zdobených perníčků. Za 
svoji uměleckou činnost v tomto oboru 
získala ocenění Nositelka tradic a Zla-
tý kolovrat. Má za sebou řadu výstav 
a své umění předvádí na různých ře-
meslných akcích. Vystavovala v ně-
meckém Magdeburgu, polském Kra-
kově, ve Slovinsku a nyní i v Kojetíně.  
Tato expozice je pro Kojetín unikátní 
i tím, že Dana Holmanová, využila ke 
zdobení perníků také hanácké moti-
vy z našich krásně vyšívaných krojů. 
Výstava je doplněna i vyřezávanými 
formami na perníky ze sbírek našeho 
muzea, z nichž nejstarší pocházejí 
z konce 18. století. Tyto formy pou-
žívala významná kojetínská rodina 
Dudíkova, která se věnovala voskář-
skému a perníkářskému řemeslu. Ně-

které z těchto forem se dočkaly toho, 
že takřka po dvou stech letech byly 
použity, byla do nich vpravena tradič-
ní perníková hmota, a tak návštěvníci 
expozice můžou vidět na vlastní oči 
to, co naši předkově v minulosti na 
poutích a hodech. Mimo jiné můžeme 
obdivovat perníky zdobené bílou po-
levou, skládané perníčky. Autorka na 
výstavě použila i složitější techniky, její 
výtvory jsou doplněny zlatými nitěmi, 
voskovými pláty, motivy vystřiženými 
z modrotisku nebo doplněny drobný-
mi postavičkami z kukuřičného šustí. 
Pokud jste ještě neměli čas nebo mož-
nost, určitě expozici Když Haná voní 
perníkem navštivte, ke zhlédnutí bude 
do pátku 17. září 2021. 

                   -miza-

Kojetínské hody 2021
Letošní Kojetínské hody se vydařily 
na výbornou, celá akce se uskuteč-
nila bez vážnějších komplikací a za 
příjemného nedeštivého počasí. Už 
v pátek navečer zavládla v Kojetíně 
slavnostní hodová nálada. Pro milov-
níky zlatavého moku byla připravena 
Kojetínská pivní míle, která započala 
úderem sedmnácté hodiny. Letos její 
účastníci vyrazili z Kojetína a končili 
v nedalekých Kovalovicích. Obdivova-
telé lidového umění směřovali své kro-
ky na komentovanou prohlídku Když 

Haná voní perníkem, která probíhala 
od 17.00 hodin. Sobotní hodové dopo-
ledne se neslo především ve sportov-
ním duchu. Od 9.00 hodin se v areálu 
sokolské zahrady konal Volejbalový 
turnaj Střední Moravy a Memoriál Mi-
chala Staňka. Souběžně probíhaly 
u stadionu Morava Hasičské závody 
„O hodový koláč“. V Dudíkově ulici se 
zase zájemcům o stolní tenis předsta-
vila nově zrekonstruovaná Herna stol-
ního tenisu, ta byla pro návštěvníky 
otevřena celý hodový víkend. Milým 
zpestřením hodové soboty byla beze-
sporu expozice hospodářských zvířat 

v chovatelském areálu na Podvalí, 
kde probíhala například ukázka práce 
asistenčního psa, projížďky na koních, 
malování na obličej a různé zajíma-
vé soutěže a hry pro děti. Odpoledne 
rozezněly nádvoří Vzdělávacího a in-
formačního centra harmoniky na už 
XXI. Setkání harmonikářů Vladimíra 
Pospíšila. Kdo se chtěl navíc přiučit 
zdobení perníků, mohl navštívit naši 
galerii, ve které Dana Holmanová 
předváděla svůj um a ochotně vysvět-
lovala zájemcům svoje zkušenosti 
a znalosti. Na své si přišli určitě také 
naši nejmenší, kterým přijelo zpříjemnit 
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hodové sobotní odpoledne, na vyprah-
lé Masarykovo náměstí, Divadlo Ko-
ráb se spoustou soutěží, her, písniček 
a pohádek. Od 18.00 hodin probíhala 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
mše svatá, která byla završena varha-
ním benefičním koncertem Petra Otá-
hala. Pro všechny, kteří se chtěli ještě 
bavit byla připravena večerní hodová 
zábava s kapelou TTQ v areálu sokol-
ské zahrady. Ve sváteční hodové ráno 
se tradičně rozložily na Masarykově 
náměstí stánky s různými pochutinami, 
nápoji a zbožím. Kolem deváté hodiny 
ranní se v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie odbývala hodová mše svatá 
a zároveň se začal před Sokolovnou 
řadit bohatý krojovaný průvod s Ječ-
mínkovou jízdou králů, který prošel uli-
cí Tyršovou, Svatopluka Čecha, přes 
Komenského náměstí až na Masary-
kovo náměstí, kde u radnice chasa za-
bouchala na vrata radnice a požádala 
starostu o předání hodového práva. To 
se stalo skutkem na nedalekém pódiu, 
kde byl starosta Leoš Ptáček posléze 
vyplacen za neutěšený stav komuni-
kací v okrajových částech Kojetína. 

Píseň, Čí só hode, pak následně zahá-
jila bohatou přehlídku folklórních sou-
borů, ve které se představili Ječmínek 
z Chropyně, Hlahol Mysločovice, sou-
bor Kosíř z Kostelce na Hané, sousedi 
ze Slovácka Chasa z Ořechova, Klas 
z Kralic, Hanácké sóbor z Kroměříže 
a na závěr domácí Hanácká beseda 
z Kojetína. Folklórní část dopoled-
ního a části odpoledního programu 
pak završila dechová hudba Hanačka 
z Břestu, která mimo klasických lido-
vek zahrála i moderní populární sklad-
by. V odpolední části programu zazářili 
mladí členové klubu sportovního tance 
SWING Kojetín, kteří oživili rozpálené 
náměstí společenskými tanci. Na ná-
dvoří VIC vyhrávala souběžně cim-
bálová muzika Dubina, pro ty, kteří se 
ještě dostatečně nenabažili folklóru. 
Po třetí hodině odpolední vystoupil na 
pódiu zpěvák, herec a známý mode-
rátor Snídaně s Novou Milan Peroutka 
se svou kapelou Perutě, kteří rozprou-
dili diváky neotřelými chytlavými písně-
mi. Zlatým hřebem Kojetínských Hodů 
2021 nebyla avizovaná Hana Zagoro-
vá, která bohužel ze zdravotních dů-

vodů nemohla dorazit, ale kapela Hrů-
zy v čele s frontmanem a zpěvákem 
Michalem Hrůzou. Ti přivedli hodové 
návštěvníky do varu známými hitov-
kami jako Zakázané uvolnění, Bílá vel-
ryba nebo Vyprávěj. Nedělní program 
obohatil také dětský vláček Moravský 
Drak, který brázdil ulicemi Kojetína 
a nejen ten. V sobotu i v neděli se moh-
li příznivci vlaků dopravit do Kojetína 
z Kroměříže i Tovačova, díky nadšen-
cům ze spolku Kroměřížská dráha, 
kteří pro ně vypravili zvláštní historické 
vlaky. Po oba dva dny mohli návštěv-
níci také navštívit stálou expozici Ztra-
cená tvář Hané, Strašidelné sklepení 
nebo židovský hřbitov se synagogou, 
kde byly připraveny hodovní prohlídky. 
Tradiční výstava květin a jiných sezón-
ních výpěstků se letos bohužel z orga-
nizačních důvodů nekonala, ale hodo-
ví návštěvníci mohli vidět aspoň ma-
lou ukázku zahrádkářů v galerii VIC. 
Letošní hody se vyvedly na výbornou 
a dík patří všem, kteří se jakkoliv připo-
jili k jejich zdárnému průběhu.    -miza-

Foto: Jana Večeřová, J. Bělka
Foto na rajče Kojetínské hody 2021

Komentovaná prohlídka výstavy perníků, zahájení Kojetínských hodů

Hrůzostrašné sklepení

Kroměřížská dráha – historické vlaky

Letošní jubilantka Eva Řezáčová

Kojetínská pivní míleExpozice muzea – Ztracená tvář Hané

Hasičské závody „O hodový koláč“
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Volejbalový turnaj Dana Holmanová zdobí perníky

Den otevřených dveří nové herny stolního tenisu Setkání harmonikářů

Expozice hospodářských zvířat Židovský hřbitov

Benefiční hodový koncert Petra Otáhala a Zdeňky Poláškové

Krojovaný průvod městem Ječmínkova jízda králů

Předání hodovyho práva

Hodová zábava s TTQ

Pohádkové odpoledne s divadl. Koráb

Starosta dostal „na gatě“
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Ječmínek Chropyně Kosíř Kostelec na Hané

Chasa z Ořechova Klas Kralice

Hanácké sóbor Kroměříž Hanačka z Břestu 

Cimbálová muzika Dubina

Pouťové atrakce Klub sportovního tance Swing Kojetín

Milan Peroutka a Perutě

Hlahol Mysločovice

Hanácká beseda Kojetín

Zaplněné náměstí

Autovláčkem po městě Hodový jarmark

Michal Hrůza a Hrůzy
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PRoPagaCe KojetÍna

stolní kalendář Kojetín na rok 2022 – Pocta Hanáků Marii gardavské (30 Kč)

suvenýry a zboží z nabídky – Vzdělávací a informační centrum Kojetín, Masarykovo náměstí 8
otevírací doba: po–pá 9.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

Klíčenka se světlem (90 Kč)

originál - Hanačka
(ruční výroba 300 Kč)

Modrý/červený hrnek smalt (130 Kč) sportovní batoh (60 Kč)
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došLo do RedaKCe
jak jsem fotil Pivní míli
Úvodem předesílám, že nejsem zna-
lec a spotřebitel piva na takové úrovni, 
abych významně přispěl k roční spo-
třebě piva na hlavu včetně kojenců 
a tím i k našemu umístění ve světových 
žebříčcích. V době své aktivní sportov-
ní kariéry jsem se zúčastnil dvou po-
dobných akcí (Slavkovské pípy – běh 
proložený pitím piv od startu do cíle 
v hospůdkách situovaných na trase 
běhu a pak Chlumeckého – ano, ten 
Chlumec nad Cidlinou, drážního triat-
lonu, kde se pivo pilo z důvodů jízdy na 
kole až v cíli. V prvém případě končilo 
pivo zpravidla ve výlevce a ve druhém 
jsem dopadl, jak pověstní sedláci sko-
ro diskvalifikací kvůli poslední disciplí-
ně pití piva. Doma pijeme jedno pivo 
s manželkou napůl, v době klimatické-
ho ohřívání planety někdy i jedno pivo 
na osobu. To jen na vysvětlenou.
Co jsem potom hledal na Pivním po-
chodu? Hlavně to byla snaha vyfotit 
něco z hodů, co jsem ještě bral jen tak 
okrajově. První tři ročníky se šly z Ko-
valovic do Kojetína, a to se mě nechtě-
lo šlapat na start do kopečka. Letos se 
začínalo na Moštárně a po pěti dal-
ších místních hospůdkách (Na Hrázi, 
U Jordánu, Pivovar, Western, Sokolka) 
se účastníci pochodem plynule vydali 
přes Popůvky po silnici do Kovalovic.
Všude je čekalo jedno pivo (chlapy 
půllitr a „baby“ 0,3 litru) celkem osm 
piv na každého. Začínalo se na Moš-

tárně a pak, jak si kdo stanovil trasu, 
a po ní sbíral razítka do průkazky. Na 
Moštárně byla registrace celkem jede-
nácti týmů různých názvů a různého 
složení od genderově vyvážených až 
po striktně mužské a ženské týmy. Ně-
které ostřílené matadorky jako Danu 
Sýkorovou a Lenku Šípkovou jsem 
znal osobně a také další jako fotbalisty 
z Kovalovic Daniela Židlíka a Kubu 
Krčmaře. Z Popůvek dovedl svůj tým 
Petr Tejchman. Bratři Hejtmánkové 
s Jirkou Hübnerem, coby pořadate-
lé, byli zároveň i účastníci. Jejich ná-
mořnická trika byla nepřehlédnutelná. 
Ale nešli jako „Bratři v triku“, ale jako 
pohádkoví „Tři veteráni“. Zvednutím 
tupláku s prvním pivem se začal měřit 
čas, na což dbali po celý pochod, měři-
li čas a počítali body v cíli rozhodčí Jan 
Polách a Soňa Ševečková.
Původně jsem plánoval, že vyfotím 
start a pak půjdu domů, třeba si dám 
doma pivo k práci na PC. Leč mě to 
nedalo. Šel jsem sice domů, ale vzal 
kolo a vyrazil směr Popůvky.
Tam jsem se dozvěděl, že ještě nikdo 
nepřišel, a že tam bude štafetové pití 
lahvového piva. Na některých stanovi-
štích byla totiž ještě další vložená dis-
ciplína a ta se pak bodově hodnotila. 
Chvíli čekání jsem si krátil hovorem 
s domorodci, jak se jim v Popůvkách 
žije. Dlouho se nic nedělo, až se na 
silnici objevila trojice žen (ne svatá, 
ale rozjívená s dobrou náladou). Jejich 
tým se jmenoval Nirvána a do stavu 

blaženosti neměly daleko. Nechtěly 
věřit, že jsou první. Po vypití předpo-
sledního piva v podobě lahváče, jsme 
se spolu vydali na poslední etapu. Na 
kole jsem vyrazil jako první a kupodi-
vu vyšlapal celý kopec až po vysílač. 
Tady jsem udělal několik fotek (byl čas 
dokonce i na selfíčko), dámy byly první 
a nikde nikdo.
Do cíle jsme dorazili společně a po-
slední pivo bylo v nich za chvilku. Tím 
stopli rozhodčí čas a čekalo se na dal-
ší. Po dlouhé době se objevili tři mla-
díci týmu Nepivodi, budoucí vítězové. 
Nerozhodoval jen čas, ale i body za 
soutěže, tak se pořadí měnilo. Potom 
začaly docházet další a další skupinky. 
A čekalo se na poslední tým. Bylo po 
21. hodině a byla tma. Chystala se ješ-
tě zábava s vyhlášením, ale už jsem 
nemohl čekat. Poslední tým jsem pak 
vyfotil těsně pod hřbitovem, nakonec 
i ten došel na hřiště do cíle. 
Během akce jsem vypil jednu kofolu 
a pozřel jednu klobásku jako na fotba-
le. Fotbalisté Kovalovic připravili tradič-
ně výborné občerstvení i s makrelami.
Fotky jsou vidět na FB pivní míle, kde 
je i další povídání. Byl jsem jmenován 
dvorním fotografem Pivní míle, což mě 
jako abstinenta a příležitostného kon-
zumenta pěnivého moku obzvlášť těší. 
Tož tak vážení a milí, sice jsem pro-
švihl chlebíčky na vernisáži výstavy 
o pernících, ale zase jsem si užil jako 
všichni kopec srandy s fajn lidmi. A vo 
tom to je…                     Jaroslav Bělka 
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Hodový benefiční
varhanní koncert 
Každý koncert varhaníka Petra Otáha-
la je hudebním zážitkem. Tentokrát byl 
umocněný zpěvem Zdeňky Poláško-
vé. Kdo byl přítomen, mohl si vychut-
nat velebné tóny v našem krásném 
kostele v hodinovém koncertu o hodo-
vé sobotě 14. srpna 2021.
Petr Otáhal je studentem 4. ročníku 
brněnské konzervatoře obor varhanní 
hudba pod vedením profesora Petra 
Kolaře. Petr Kolař je hlavním varhaní-
kem a regenschori kůru Dómu Petra 
a Pavla v Brně. Zdeňka Polášková je 
příbuznou Petra. Pochází z nedale-
kých Dobromilic a pracuje u soudu 
v Praze. Zpěv je její velkou zálibou 
a zpívá mj. v pražských kostelích.
Program koncertu byl sestaven z de-
víti hudebních skladeb, které umožnily 
oběma interpretům předvést širokou 
škálu svého umění. Tištěný program 

koncertu byl přehledně napsán. O kaž-
dé skladbě byl podán zajímavý výklad. 
Úvodní Preludium a fuga a moll od 
J. S. Bacha bylo Petrem Otáhalem 
brilantně předneseno. Byl to pro mě 
zážitek sledovat jej při hře přímo na 
kůru zejména v náročných pasážích 
pedálového sóla. Ave Maria zaznělo 
dvakrát s doprovodem mezzosop-
ránu Zdeňky Poláškové, a to klasic-
ké od F. Schuberta a soudobé od 
W. Gomeze. Tři zpěvy z cyklu Biblické 
písně od A. Dvořáka v přednesu Zdeň-
ky Poláškové byly potěšením pro uši 
a duši každého posluchače. Slavné 
Largo z Novosvětské symfonie od 
A. Dvořáka bylo zahráno na varhany 
procítěně a navodilo pokoj a klid ale 
i tesknou náladu. Závěrečná sonáta 
č 1 f moll op. 65 od Mendelssohna–
Bartholdyho je vrcholné dílo a jeho 
poslední věta byla zařazena jako mo-
numentální závěr koncertu, po kterém 
následoval dlouhotrvající potlesk pří-

tomných při závěrečném představení 
účinkujících.
Varhanní koncerty v našem kostele 
svou vysokou uměleckou úrovní, se 
díky Petrovi stávají tradicí, která obo-
hacuje kulturní život v Kojetíně. Bene-
fiční dimenze koncertu byla směrová-
na na sbírku prostředků na pořízení 
zábran proti holubům. Jejich realizace 
vyšla na 200 tisíc Kč. Pořízením se 
odstranilo i znečištění chodníku před 
kostelem, kvůli kterému lidé přecházeli 
na protější chodník.
Už se těšíme na další koncert. Petr 
hraje na mších a také někdy odpoled-
ne v kostele, a když budete mít štěstí 
můžete se stát posluchačem a užít si 
radosti z krásné hudby.
Nakonec pozvánka na varhanní kon-
cert, který se uskuteční v kostele 
Všech svatých v Dobromilicích v nedě-
li 19. září od 16 hodin. Každý rok zde 
hraje na varhany Petr Kolař a zpívá 
Zdeňka Polášková.      Jaroslav Bělka 
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CentRUM soCIÁLnÍCH sLUžeB KojetÍn InfoRMUje
Malování na kameny
Relaxace, zábava, ale i podpo-
ra kreativity a barevného vní-
mání. A také vzrušení z toho, 
kdo náš kamínek najde, i z hle-
dání těch cizích. Důvodů, proč 
se zapojit to téhle úžasné zá-
bavy, které už po celém světě 
propadly miliony lidí všech vě-
kových kategorií, je celá řada. 
Zkuste to taky! Možná jste si 
už také někdy někde všimli le-
žícího kamínku, který zdobila 
více či méně zdařilá malba. 
Sebrat jste se ho ale báli. Až 
nějaký najdete příště, klidně 
si ho vezměte. Někdo ho totiž 
namaloval a nechal venku ležet 
právě proto, aby někomu jiné-
mu udělal radost. Je jen na vás, 
zda si ho doma necháte, nebo 
ho po nějaké době pošlete dál. 
V našem Centru sociálních 
služeb jsme se rozhodli tuto 
hezkou tvořivou aktivitu také 
vyzkoušet. Pomocí akrylových 
barev jsme malovali na kame-
ny dle vlastní fantazie různé 
ornamenty, květiny, ti šikovněj-
ší zvládli i erb. Většina našich 
seniorů putovní kamínky znala. 
Někteří donesli na ukázku své 
„úlovky“ a těšili  se z toho, že 
teď sami můžou pustit do světa 
svůj kousek. Tato tvořívá aktivi-
ta se nám velmi vydařila, senio-
ry moc bavila a určitě si ji zase 
někdy zopakujeme.

                                   PZ
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CHaRIta KojetÍn
Co nového v charitním 
domě sv. josefa?
Charita Kojetín je organizace, která 
poskytuje sociální a zdravotní služby 
nejrůznějším skupinám potřebných 
občanů. Chtěli bychom Vám tyto služ-
by v sérii článků představit a seznámit 
Vás s jejich působením. V tomto čís-
le přichází na řadu Dům sv. Josefa 
– centrum denních služeb.
Chodíte často v Kojetíně z náměstí ko-
lem kostela dolů směrem k vlakovému 
podjezdu? Pak Vám jistě neunikla bu-
dova nazvaná Dům sv. Josefa. Ještě 
nedávno to byla nevzhledná oprýs-
kaná budova. V jarních měsících ale 
prošla zásadními opravami a docela 
zářivě změnila svůj vzhled. Protože 
umístění ve svahu způsobovalo dlou-
hodobě statické problémy, musela být 
budova ještě před zateplením a no-
vou fasádou odborně zajištěna. Nyní 
se ještě provádí venkovní úpravy, ale 
již teď je jasné, že se opravy povedly, 
a že se Dům sv. Josefa zařadil mezi 
nejkrásnější budovy Kojetína. Nový 
hřejivý vzhled budovy a okolí přináší 
zcela jistě příjemný pocit i těm, kteří 
sem chodí pracovat, trávit čas, nebo 
hledat pomoc ve svém trápení.
V přízemí Domu sv. Josefa se od 
května 2003 nachází stejnojmenné 
sociální zařízení – tzv. Dům sv. Josefa 
– centrum denních služeb (dále jen 
centrum). Centrum je zřízeno přede-
vším pro ne zcela soběstačné seniory, 
pro lidi s Alzheimerovou chorobou a ji-
nými typy demence, ale také pro mlad-
ší osoby s tělesným či smyslovým po-
stižením. Jedná se o ambulantní služ-
bu, což znamená, že uživatelé mohou 
přicházet na smluvenou část dne mezi 
7.00 až 15.00 hodinou. V tomto čase 
o ně většinou nemohou pečovat jejich 
zaměstnaní příbuzní, a proto je v péči 
nahradí zaměstnanci centra a uživate-
lé vymění na část dne domácí prostře-
dí za bezpečné bezbariérové prostory 
v tomto Domě sv. Josefa. Zde mohou 
trávit příjemné chvíle spolu s ostatními 

vrstevníky a odpoledne se zase vrátit 
domů ke své rodině. V centru je uži-
vatelům k dispozici společenská míst-
nost, rukodělná terapeutická dílna, 
kuchyně, tělocvična, kaple, sociální 
zařízení a altán ve dvoře. Do zaříze-
ní mohou přijít sami, nebo je dovezou 
rodinní příslušníci. Mohou se ale také 
nechat dovézt i odvézt charitním auto-
mobilem.
A co tady v centru na ně čeká? Nabízí 
se mnoho možností, jak zde trávit čas 
a jak si nechat pomoci v úkonech, na 
které už dotyčný uživatel nestačí a po-
třebuje dopomoc. Mimo zajištění stravy 
a pití je možnost vykoupat se v bezba-
riérové prostorné sprše, nechat si udě-
lat manikúru, pedikúru nebo ostříhat 
vlasy. Ale to by bylo málo. Především 
zde mohou zažít spoustu příjemných 
chvil při vzpomínání, stolních hrách, 
soutěžích, ručních pracích, zpívání, 
přednáškách, besedách, zdravotním 
cvičení, trénincích paměti, logiky a ori-
entace, při duchovních aktivitách, při 
výletech po okolních zajímavostech, 
či při společných aktivitách s dětmi 
z mateřské školy, která sídlí v horním 
patře budovy Domu sv. Josefa. Nabí-

zíme celou řadu aktivit podle možnos-
tí, výběru a zájmu uživatelů. Společně 
moc rádi vzpomínáme např. na letošní 
jarní projížďky a seznamování s obce-
mi mikroregionu Střední Haná, na letní 
výlet do lázní Skalka, návštěvu Morav-
ského krasu – poutního místa Křtiny 
a muzea ve Větrném mlýnu v Rudi-
cích, pravidelně se opakující poutě 
na Svatý Hostýn, na kroměřížskou 
výstavu Floria atd. Na podzimní měsí-
ce máme letos naplánované výlety po 
krásách Kroměřížska, cestu Baťovým 
kanálem a návštěvu kovozoo.
Každý den se nabízí jiné možnosti 
a uživatelé si mohou vybrat, která čin-
nost či aktivita je pro ně ta nejlákavější. 
Vše je založeno na jejich svobodném 
rozhodnutí a na momentálních mož-
nostech a dovednostech. Pro pracov-
nice je velikou odměnou, když vnímají, 
že uživatelé jsou v centru spokojeni. 
Někteří uživatelé by nejraději přichá-
zeli i o víkendu. Mnozí jsou vděčni, že 
nemusí trávit čas ponořeni do samoty 
mezi čtyřmi stěnami svého bytu pouze 
s kulisou zvuků z televize a trápit se 
svou bezmocností a zbytečností. Ani 
nemusí opustit svůj mnohaletý nebo 
celoživotní domov a stěhovat se do ne-
známého „domova pro seniory“ daleko 
od rodiny. Objevují v Domě sv. Josefa 
nový svět – svět radosti z toho, že toho 
ještě tolik dokáží, že nejsou zbyteční, 
že jsou pro někoho důležití. Každý den 
je jiný, přináší nové podněty a inspira-
ce. Každý den vytváří jeden kamínek 
do mozaiky příjemného prožívání stá-
ří. Každý den je nadějí a těšením.
Jestliže ve svém okolí znáte někoho, 
kdo by služby našeho centra mohl vy-
užít, nebo pokud tyto informace zau-
jaly právě Vás, neváhejte a přijďte se 
k nám podívat. Rádi vás uvítáme.

den charity
Charita Kojetín spolu s ostatními chari-
tami České republiky prožívá v měsíci 
září dva významné dny. Den 5. září 
je Organizací spojených národů ce-
losvětově vyhlášen jako Mezinárodní 
den charity. Tento den byl stanoven 
na památku úmrtí řeholnice Matky 

Terezy. Tato výjimečná žena pochá-
zela z Albánie (1910–1997). Svůj ži-
vot prožila v Asii a zcela ho zasvětila 
pomoci bližním - trpícím, nemocným, 
bezmocným, nepřijímaným dětem… 
Stala se symbolem pro charitní dílo. 
Druhým takovým vzorem pro charitní 
práci se stal kněz sv. Vincenc z Pauly 
(1576–1660). Ten žil o několik století 
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dříve, ale svůj život stejně jako Mat-
ka Tereza zasvětil intenzivní práci pro 
chudé. Např. za válek v letech 1648 až 
1653 řídil z Paříže prostřednictvím mi-
sionářů dodávky potravin a oděvů pro 
válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl 
u královského dvora a šlechty, kterou 

informoval o zoufalé situaci v regio-
nech na základě zpráv od svých misi-
onářů. A nezapomínal při tom ani na 
duchovní pomoc zbídačenému venko-
vu. Proto čeští a moravští biskupové 
v roce 2008 den jeho úmrtí ustanovili 
jako Den Charity v ČR. Připadá až na 

konec měsíce – 27. září.
Charita Kojetín proto připravila na 
měsíc září pro všechny občany Ko-
jetínského regionu několik akcí, které 
mohou pomoci, povzbudit, poradit, po-
těšit…

den CHaRIty V KojetÍně
1. září 2021 v 9.30 hodin

s HoLeMI noRdIC WaLKIng KoLeM KojetÍna 
pod vedením zkušené lektorky Beaty Brošové

13. září 2021 ve 14.00 hodin
KRÁsy MeXIKa

 o své zkušenosti z cestování se podělí 
na Domě sv. Josefa, Komenského 49 Kojetín

Denisa Zmeškalová a Karolína Kilhofová

21. září 2021 od 9.00 do 14.00 hodin
PRodejnÍ stÁneK 

s výrobky uživatelů před budovou Domu sv. Josefa

21. září ve 14.00 hodin
Zdravotní přednášky 

Dům sv. Josefa, Komenského 49 Kojetín
Ilona Hnízdilová – Laická první pomoc

Josef Roh - Prevence

30. září 2021 v 9.30 hodin
Mše sV. Za CHaRItU KojetÍn

pracovníky, uživatele, dobrovolníky, dobrodince
a všechny příznivce

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost domu sv. josefa.

jUnÁK – ČesKÝ sKaUt – stŘedIsKo 714.03 KojetÍn
stanový tábor 2021
V termínu od 31. července do 14. srp-
na 2021 se uskutečnil letní skautský 
tábor na TZ Vřesovice poblíž Kyjova 
v Jihomoravském kraji. Letošním té-
matem celotáborové hry byla „Cesta 
kolem světa“ a naši účastníci tak měli 
možnost nahlédnout do různých zemí 
jako Mexiko, Brazílie, Island, Rusko, 
Itálie atd. Zároveň se dozvěděli za-
jímavosti o jejich zvycích a kultuře 
a ochutnali i národní jídlo dané země. 
Nováčci se dozvěděli, co je „skauting“, 
jak probíhají nástupy, noční hlídky 
a zazpívali si i skautskou hymnu. Velká 
část programu se skládala z celotábo-
rové hry, která byla proložena různými 
hrami na hřišti i v lese – např. „lach-
tan“, „hutututu“, všemi oblíbená „bitva 
o vlajku“ či hra „Tichošlápek“. Kromě 
her si účastníci procvičili tábornic-

ké dovednosti jako je příprava dřeva 
a zapalování ohně na vodě, střelba 
z luku, vaření jídla na kamnech, sta-
vění přístřešků v lese nebo vyřezávání 
ze dřeva. Starší kluci a holky postavili 
pingpongový stůl z dřevěných palet, 
který jsme všichni v odpoledním klidu 
využili. Za deštivého počasí probíhal 
klidnější program v jídelním stanu, kde 
se hrály scénky, deskové hry nebo se 
tvořily různé výrobky. Všichni se nau-
čili poskytnout první pomoc, poznávat 
rostliny a stromy, a dokonce si vytvořili 
herbář. Součástí tábora byl opět turnaj 
v twisteru a račí olympiáda, kde mu-
seli táborníci prokázat svou ohebnost, 
a na ty nejlepší čekal diplom s drobnou 
odměnou. Večerní program se skládal 
zejména z posezení u ohně, nočních 
her a procházek či z pozorování hvězd 
dalekohledem. Samozřejmě nechybě-
lo koupání v Osvětimanské přehradě 

a výlety do okolí, např. jsme navštívili 
zříceninu Cimburk, skály Pilařka a Zik-
mundova. 
Věříme, že i přes počáteční deštivé 
počasí se letošní tábor všem účastní-
kům líbil a že s námi pojedou i v příš-
tím roce.

Lucie Hanáková
vedoucí tábora
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náboženská obec CČsH Kojetín a tovačov 

5. 9. 2021 Neděle
RodInnÉ BoHosLUžBy

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

od 10.00 hodin v Husově sboru 

12. 9. 2021 Neděle
BoHosLUžBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

19. 9. 2021 Neděle
BoHosLUžBy

od 10.00 hodin v Husově sboru 

Program svátečních setkání v září 2021

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

26. 9. 2021 Neděle – „sv. knížete Václava“
sLaVnostnÍ BoHosLUžBy
od 10.00 hodin v Husově sboru 

3. 10. 2021 Neděle – Díkůvzdání za úrodu
sLaVnostnÍ BoHosLUžBy

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

CÍRKeV ČesKosLoVensKÁ HUsItsKÁ

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kance-
lář v přízemí) je k dispozici členům 
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu 
od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na telefonní čís-
lo 777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz
Stále je možné požádat o prohlídku 
našeho Husova sboru (synagogy). 
Prohlídku je třeba objednat předem! 
Na farním úřadě nebo VIC Kojetín, Ma-
sarykovo nám. 8.: https://mekskojetin.
cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum 
Naše společenství je „otevřené“ všem 
„hledajícím“! 
Podrobnější informace a aktuální data 
setkání i mnoho dalšího najdete na na-
šich webových stránkách: http://ccsh-
kojetin.cz/ a v aktuálním čísle Kojetín-
ského zpravodaje: https://mekskojetin.
cz/archiv-casopisu Fotogalerie: https://
www.zonerama.com/captainjtc
FB: https://www.facebook.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
Hodovní prohlídky Husova sboru se 
opět velmi vydařily. Husův sbor CČSH 
v Kojetíně (bývalá židovská synago-
ga), jako každým rokem, přivítal hojný 
počet návštěvníků, kteří mimo jiné ob-
divovali pracovníky kulturního středis-
ka zřízený židovský koutek, umístěný 
v kolumbáriu sboru (tedy v nejstarší 
části synagogy).

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

Tradiční Biblické hodiny opět rozje-
deme v průběhu září. Termín bude 
upřesněn.
Slavnostní bohoslužby k uctění sv. kní-
žete Václava připadají letos na neděli 
26. září, od 10 hodin v našem kojetín-
ském Husově sboru. 
Vzhledem k prozatím příznivé epide-
miologické situaci zvažujeme přesu-
nutí již tradiční noční prohlídky sboru 
(synagogy) z konce října na začátek 
září, čímž bychom se připojili k noci 
památek a muzeí, letos připadá na pá-
tek 3. září.                              Jiří Pleva
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tj soKoL KoVaLoVICe
Kovalovice začaly
parádně novou sezónu 
Po dlouhé přestávce způsobené ko-
ronavirovou epidemií se příznivci 
amatérského fotbalu konečně dočkali. 
O víkendu 7. a 8. srpna 2021 se napl-
no rozběhly krajské soutěže ve fotba-
lu. V Kovalovicích se v tomto víkendu 
konaly hody. V sobotu proběhla taneč-
ní hodová zábava v areálu zámečku, 
v neděli fotbalové utkání a hudební 
program na hřišti. Vše pod pořadatel-
skou a organizační taktovkou agilního 
Sokola Kovalovice. Úvod nemohl být 
náročnější, ale hoši zvládli obojí.

Muži – 1.B třída skupina a
Neděle 8. srpna 2021 doma se So-
kolem Otaslavice, výhra 4:0 (poločas 
4:0). Branky: 6´, 13´ – Filip Rybovič, 
20' – Jakub Krčmař, 44´ – Tomáš 
Vojáček. Úvodní zápas odpověděl 
na otázku: podaří se navázat týmu 
Kovalovic na úspěšný podzim 2020, 
kdy byl na čele tabulky? Složení týmu 
zůstalo stejné. V brance je jedničkou 
Vít Švec. Na střídání je připraven Jir-
ka Libenský. Obranu tvoří stoperská 
dvojice Josef Zavadil, Marek Ohlídal 
v alternaci s Martinem Plesníkem 
a krajní obránci – Petr Ernst, Tomáš 
Kantor, Martin Šafránek, Daniel Židlík 
a Tomáš Jarmer. Zejména zkušený 
Josef Zavadil diriguje nejen obran-
nou činnost, ale také hru celého týmu. 
Záloha patří k té, které uběhá každé-
ho soupeře. Mladíci Dominik Zavadil, 
Tomáš Vojáček, Pavel Otáhal a Jakub 
Ševeček mají výdrž i potřebnou rych-
lost a jsou motorem týmu. V útoku 
se doplňuje zkušenost starších hráčů 
– kapitána týmu Filipa Ryboviče, Du-
šana Žídlíka, Zdeňka Zezuly a Jakuba 
Krčmaře s průbojným mládím Marcela 
Lukáše, který patří k nejlepším střel-
cům. Vše pod taktovkou trenéra Mar-
ka Ševečka, který spolu s výborem 
TJ Sokola Kovalovice vytváří optimální 
podmínky, aby fotbal bavil nejen hrá-
če, ale hlavně početné publikum tvo-

řené věrnými Kovalovčáky, ale i přes-
polními.
Ale zpět k zápasu s Otaslavicemi. Prv-
ní poločas se vydařil hlavně střelecky 
a herní projev měl výborné parametry. 
Hoši hráli a stříleli jako z partesu na 
tzv. horní bránu, která je blízko diváků 
a na hody jim udělali z brány soupeře 
střelnici. Je statisticky dokázáno, že 
tam padá více gólů a střílejí se tam pe-
naltové rozstřely. Druhá půle už byla 
bez potřebné jiskry a hra domácích 
ztratila tempo. Vystřídalo se dalších 
pět hráčů v poli, ale na počáteční elán 
a drajv se jim nepodařilo navázat. I tak 
bylo obecenstvo spokojeno a makrely 
o to víc chutnaly.
Neděle 15. srpna 2021 venku s FK 
Troubky, výhra 5:0 (poločas 2:0). 
Branky Kovalovic: 7´, 58´– Filip Rybo-

vič, 22´, 63´ – Marcel Lukáš, 71´ Dani-
el Židlík. Loni zde Kovalovice vyhrály 
6:2 a letos to byla výhra s nulou. Také 
letos se vrhli na soupeře bez dlouhých 
cavyků a odsoudili je do úlohy statistů. 
Bylo tradičně vedro teploty kolem 30°, 
ale fyzicky hosté stačili hrát ve vyso-
kém tempu až do konce. Svou soutěž-
ní premiéru si od 65´ užil i Jirka Liben-
ský, který byl zatím „tím druhým“ do 
brány. A udržel také čisté konto, jako 
jeho předchůdce Víťa Švec.
Neděle 22. srpna 2021 doma se Soko-
lem Horní Moštěnice, remíza 1:1 (polo-
čas 1:0), na pokutové kopy 4:2 pro Ko-
valovice, které tak získaly druhý bod. 
Branka Kovalovic: 12´ – Marcel Lukáš. 
Pokutové kopy úspěšně proměnili: 
Dominik Zavadil, Marcel Lukáš, Martin 
Šafránek a Zdeněk Zezula. Tabulkově 
to mělo být snadné utkání. První Kova-
lovice s šesti body a jedenáctá Horní 
Moštěnice s jedním bodem. Kovalovi-
ce v první půli útočily na svou oblíbe-
nou horní branku. Leč diváky potěšily 
jen jednou brankou. Šance ne, a ne 
proměnit v druhou uklidňující branku. 
Inu, když se nedaří, tak snaha nestačí, 
pokud není potřebné štěstíčko. Tak se 
pomalu vkrádala nervozita na domácí 
kopačky a vázla kombinace. Naštěstí 
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Moštěnice je skoro neškodná a nedo-
kázala toho využít. Ale druhá půle na 
dolní branku byla ze strany domácích 
ještě horší. Hosté se osmělili a začali 
atakovat branku postupným útokem 
ze standardních situací. Trpělivost při-
náší růže a 82´ jim přinesla vyrovnání. 
Z přímého kopu před velkým vápnem 
se trefil jejich kapitán šikovnou střelou, 
kterou náš brankář dobře neodhadl 
a zapadla za něj do naší svatyně. Po-
slední nápor domácích už byl křečovi-
tě platonický a došlo na penalty. To je 
určitě zajímavé pro diváky vidět tolik 
branek pohromadě. Kope se na horní 
branku s diváckou kulisou, tak to chce 
pro střelce i udržet nervy na uzdě, za-
chovat chladnou hlavu a rozhodnout 
se správně, kam kopnout. V penal-
tovém rozstřelu se domácí nemýlili 
a všichni čtyři výše jmenovaní střelci 
byli úspěšní. Víťa Švec chytil hned prv-
ní penaltu a vzal hostům vítr z plachet. 
Také odčinil chybičku při gólu hostí. 
A rozhodující penaltu hosté nasměro-
vali zcela mimo branku, což domácí 
publikum kvitovalo vítězným jásotem. 
Dva body zůstaly doma a ten třetí už 
je definitivně odepsán.
Po třech zápasech jsou Kovalovice 
druhé s osmi body za Opatovicemi, 
které mají plný zisk devíti bodů. Na 
3. místě jsou překvapivě sousední Vr-
choslavice se sedmi body.
Nejbližší zápas čeká Kovalovice ven-
ku 28. srpna 2021 v Újezdci, který je 
zatím na konci tabulky a bude chtít 
bodovat. Domácí zápas v neděli 
5. září 2021 si nenechte ujít. Kovalo-
vice přivítají od 16 hodin Sokol Ústí B. 
Po odhlášení družstva mužů FK Sla-
voje Kojetín z 1.A třídy je to možnost, 
kam se podívat na fotbal.
starší a mladší přípravka
Koncem prázdnin a začátkem září se 
dostanou na hřiště i starší a mladší pří-
pravka Kovalovic. Dětí je už tolik, že se 
musely rozdělit do dvou skupin, aby si 
zahrály. Což svědčí i o důvěře rodičů, 
že je v Kovalovicích naučí základům 
kopané. Na tom mají zásluhu zejména 
jejich trenéři Miroslav Polách, Zdeněk 
Zezula a Petr Ošťádal. Přípravky bu-
dou hrát soutěže turnajově střídavě 
na hřištích týmů ve skupině. Kdy bude 
turnaj v Kovalovicích se dozvíte na 
uvedených zdrojích: aktuální informa-
ce na FB TJ Sokol Kovalovice z. s., na 
nástěnce v Tyršově ulici.
Do Kovalovic se vždy osobně těším. 
Nejen že jim pomáhám s natáčením 
zápasů na klubovou kameru, ale i pro 
pocit, že jsem součástí dění kolem fot-

Brankáři Jirka Libenský a Vít Švec Předseda klubu Pavel Kusák

balu a klubu, a tím mohu přispět svou 
trochou k jeho činnosti. Pokud to lidi 
ocení a zajímá, tak to je pro mě největ-
ší odměna.
Časy se mění. Byly doby, kdy jsem 
šlapal do kopce na kole. Teď se rád 

svezu autem s Toníkem Coufalíkem. 
Ale kolo je pořád v rezervě a třeba na 
Pivní míli jsem ten kopeček vyjel. Za 
dobrým fotbalem a lidmi se vydám do 
Kovalovic třeba i pěšky.

Jaroslav Bělka

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. Sokol Opatovice 3 3 0 0 13:2 9 0 0
2. sokol Kovalovice 3 2 1 0 10:1 8 1 0
3. Sokol Vrchoslavice 1946 3 1 2 0 5:2 7 2 0
4. Sokol Tovačov 3 2 0 1 14:7 6 0 0
5. Sokol v Pivíně 3 2 0 1 11:7 6 0 0
6. SK Radslavice 3 2 0 1 7:4 6 0 0
7. Sokol Ústí"B" 3 1 1 1 4:8 5 1 0
8. FC Želatovice "B" 3 1 1 1 7:9 4 0 1
9. Sokol Otaslavice 3 1 0 2 6:7 3 0 0

10. Sokol Klenovice 3 0 2 1 4:7 3 1 1
11. Sokol Horní Moštěnice 3 0 2 1 1:2 2 0 2
12. Sokol Újezdec 3 0 2 1 5:8 2 0 2
13. FK Troubky 3 0 1 2 1:9 2 1 0
14. Sokol Jezernice 3 0 0 3 1:16 0 0 0

tabulka po třech zápasech

Rozlosování soutěže 2021/2022 1.B třída skupina a  
Kfs olomouc – muži tj sokol Kovalovice 

PodZIM 2021
NE 08.08. 17:00 Kovalovice – Sokol Otaslavice 4:0

NE 15.08. 17:00 FK Troubky – Kovalovice 0:5 15:45

NE 22.08. 16:30 Kovalovice – Sokol H. Moštěnice

SO 28.08. 16:30 Sokol Újezdec – Kovalovice 15:15

NE 05.09. 16:00 Kovalovice – Sokol Ústí B

NE 12.09. 10:00 Sokol Opatovice – Kovalovice 8:15

NE 19.09. 15:30 Kovalovice – Sokol Tovačov  

SO 25.09. 15:30 Sokol Klenovice – Kovalovice 14:15

NE 03.10. 15:00 Kovalovice – SK Radslavice

NE 10.10. 15:00 Sokol Vrchoslavice – Kovalovice 13:50

NE 17.10. 10:00 Sokol Jezernice – Kovalovice 8:15

NE 24.10. 14:30 Kovalovice – FC Želatovice B

NE 31.10. 14:30 Sokol v Pivíně – Kovalovice 13:15
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starší přípravka tj sokol Kovalovice
rozpis zápasů podzim 2021

1. kolo – neděle 29. 8. 2021 13:30 hřiště Přerov
TJ Sokol Kovalovice – FK Slavoj Kojetín
FK Troubky – 1. FC Viktorie Přerov "B"

TJ Sokol Kovalovice – FK Troubky
FK Slavoj Kojetín – 1. FC Viktorie Přerov "B"

TJ Sokol Kovalovice – 1. FC Viktorie Přerov "B"
FK Slavoj Kojetín – FK Troubky

2. kolo – sobota 4. 9. 2021 10:00 hřiště Vlkoš
TJ Sokol Kovalovice – FK Slavoj Kojetín.

TJ Sokol Vlkoš – FK Troubky
TJ Sokol Kovalovice – FK Troubky

TJ Sokol Vlkoš – Fotbalový klub Slavoj Kojetín
TJ Sokol Vlkoš – TJ Sokol Kovalovice

FK Slavoj Kojetín – FK Troubky

3. kolo – sobota 11. 9. 2021 16:00 hřiště troubky
FK Troubky – TJ Sokol Kovalovice

1. FC Viktorie Přerov "B" – TJ Sokol Vlkoš
FK Troubky – 1. FC Viktorie Přerov "B"
TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol Vlkoš

FK Troubky – TJ Sokol Vlkoš
TJ Sokol Kovalovice – 1. FC Viktorie Přerov "B"

4. kolo – neděle 19. 9. 2021 10:00 hřiště Kojetín
FK Slavoj Kojetín – FK Troubky.

1. FC Viktorie Přerov "B" – TJ Sokol Vlkoš
FK Slavoj Kojetín – 1. FC Viktorie Přerov "B"

FK Troubky – TJ Sokol Vlkoš
FK Slavoj Kojetín – TJ Sokol Vlkoš

FK Troubky – 1. FC Viktorie Přerov. "B"

5. kolo – sobota 25. 9. 2021 10:00 hřiště Kovalovice
FK Slavoj Kojetín – TJ Sokol Kovalovice

1. FC Viktorie Přerov "B" – TJ Sokol Vlkoš
FK Slavoj Kojetín – 1. FC Viktorie Přerov "B"

TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol Vlkoš
FK Slavoj Kojetín – TJ Sokol Vlkoš

TJ Sokol Kovalovice – 1. FC Viktorie Přerov "B"

Mladší přípravka tj sokol Kovalovice
rozpis zápasů podzim 2021

1. kolo – sobota 4. 9. 2021 10:00 hřiště Kojetín
TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol Tovačov

FK Slavoj Kojetín – FK Troubky
FK Slavoj Kojetín – TJ Sokol Tovačov

TJ Sokol Kovalovice – FK Troubky
FK Slavoj Kojetín – TJ Sokol Kovalovice.

TJ Sokol Tovačov – FK Troubky

2. kolo – sobota 11. 9. 2021 13:00 hřiště troubky
TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol Tovačov

FK Troubky – FK Slavoj Kojetín
TJ Sokol Tovačov – FK Slavoj Kojetín

FK Troubky – TJ Sokol Kovalovice
TJ Sokol Kovalovice – FK Slavoj Kojetín

FK Troubky – TJ Sokol Tovačov

3. kolo – sobota 18. 9. 2021 10:00 hřiště Kovalovice
TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol Tovačov

FK Slavoj Kojetín – FK Troubky
TJ Sokol Tovačov – FK Slavoj Kojetín

TJ Sokol Kovalovice – FK Troubky
TJ Sokol Kovalovice – FK Slavoj Kojetín

TJ Sokol Tovačov – FK Troubky

4. kolo – neděle 26. 9. 2021 10:00 hřiště tovačov
TJ Sokol Tovačov – TJ Sokol Kovalovice

FK Slavoj Kojetín – FK Troubky
TJ Sokol Tovačov – FK Slavoj Kojetín

TJ Sokol Kovalovice – FK Troubky
TJ Sokol Kovalovice – FK Slavoj Kojetín

TJ Sokol Tovačov – FK Troubky

sBÍRKa
Městského muzea MěKs Kojetín

Pro interaktivní expozici
kojetínského muzea

BRÁna do staRÉCH ČasŮ na HanÉ

hledáme
HIstorIcKé PŘeDměty

Staré zemědělské nářadí a stroje
– cepy, řezačky, šroťáky, mlátičky, obracáky,

nahrabovačky a podobně...

Staré kuchyňské a domácí předměty
(hrnce a kastroly smaltované i kameninové),
staré trouby, ledničky, pračky, mandl, mlýnky, 

žehličky, tkalcovské stavy, kolovraty,
vřetena, vařenky a podobně...

Budeme rádi za každý exponát. děkujeme předem!
Předměty budou sloužit příštím generacím!!!

Telefon: 774 001 375,
e-mail: muzeum@meks.kojetin.cz

Pro stálou expozici kojetínského muzea
Když ByLa teCHnIKa ještě V PLenKÁCH

která bude realizována v prostorách galerie 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín 

HleDÁme HIstorIcKé PŘeDměty
tecHnIcKé PovaHy

Do roKu 1960
Jedná se o rádia, gramofony, telefony,

televize, gramodesky, magnetofony, krystalky
a jiné technické zajímavosti.

Budeme rádi za každý exponát.
Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu za-

půjčit nebo darovat kontaktujte nás
na telefonu: 774 001 375, nebo na e-mailu:

muzeum@meks.kojetin.cz
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fK sLaVoj KojetÍn
Vyjádření předsedy
výkonného výboru
fK slavoj Kojetín
Letošní fotbalová sezóna v Kojetíně 
bude probíhat pouze za účasti týmů 
přípravky a žáků FK Slavoje Kojetín, 
které fungují na vysoké úrovni. Právě 

tyto týmy budou podporovány jak ze 
strany výboru, tak i města. Předsed-
nictvu Slavoje se v současné době ne-
podařilo angažovat hráče na doplnění 
kádru mužů A týmu, který byl z tohoto 
důvodu bohužel odhlášen ze soutěží.
V nejbližší době bude svolána valná 
hromada FK Slavoje Kojetín, kde se 
bude jednat o budoucnosti kojetín-

ského fotbalu, a na které by mělo dojít 
k volbě nového předsedy.
Tento neutěšený stav kojetínského fot-
balu nemá nic společného s politikou, 
odráží současnou zoufalou situaci ve 
sportu i společnosti.

Miloslav Oulehla
předseda FK Slavoj Kojetín

tj soKoL KojetÍn

Po delší „covidové“ odmlce máme opět naplánované
setKÁnÍ „žensKÉHo KLUBU“

Stalo se dobrou tradicí, že se scházíme v Kojetíně v restauraci U Tondy Na Hrázi a nejinak tomu bude i letos.
setkání členek klubu je spojeno s prodejní výstavou, která je přístupná zdarma

v sobotu 18. září 2021 už od 11.00 hodin dopoledne až do 17.00 hodin.
S termínem jsme si trochu pospíšily, kdyby nám to náhodou chtěl covid zase překazit.

Setkání většinou plánujeme na čas předvánoční a tématem bývají právě Vánoce,
ale tentokrát na výstavě najdete tvorbu zaměřenou i na jiná období roku.

těšíme se na vaši návštěvu.
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InZeRCeKOUPÍM PRODÁM

PRONAJMU HLEDÁM
NABÍZÍM

HlIníKové, Plastové oKna a DveŘe

PŘIjmeme
DělníKy Do výroby

v KŘenovIcícH
telefon: 773 791 277

e-mail: kovac@abxokna.cz

traDIce
oD roKu 1993

KouPím garÁž
v Kojetíně

PRo VLastnÍ PotŘeBU
děkuji za nabídky.  telefon: 774 556 081
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VZPoMÍnKy

A lesy stále šumí, které měl jsi tolik rád. Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal….
Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten, kdo zažil, porozumí.

Dne 11. srpna 2021 jsme vzpomenuli osmnáct let,  kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný tatínek, dědeček, pradědeček

pan oldřich Podaný z Kojetína
S láskou vzpomínají dcera Šárka s manželem, vnuk Luka s manželkou,

vnučka Denča s manželem  a pravnoučátka Eliška, Karolínka a Dominiček.

Dne 12. července 2021 nečekaně zemřel

Ing. Mojmír Haupt
bývalý starosta města Kojetína

Narodil se 1. června 1948 a jako zemědělský inženýr působil mimo jiné
ve Školním statku či cukrovaru Kojetín a po tři volební období zastával

funkci starosty našeho města. Bylo to v letech 1998 až 2010. 
Měl výrazný podíl na rozvoji našeho města v tomto období, za vše bych rád 

připomenul třeba opravy kojetínských škol, výstavbu kanalizace,
rekonstrukci koupaliště, adaptaci sladovny na byty či obnovu
Pivovarského hotelu. Ale bylo toho samozřejmě mnohem víc.
Jako důchodce si jej určitě budeme pamatovat jako plavčíka

na kojetínském koupališti, rád si také zahrál se svými kamarády tenis
na kurtech sokolovny a věnoval se práci na zahrádce.

Život člověka je krátký, ale stopa, kterou po sobě Mojmír Haupt zanechal,
bude v Kojetíně vidět a znát ještě dlouhá léta.

Bylo mi ctí s ním spolupracovat. Čest jeho památce!
Jiří Šírek

Dovoluji si zde zveřejnit pár fotografií ze svého archivu
jako malou vzpomínku 

BLaHoPŘÁnÍ

Dne 4. září 2021 se v plné svěžesti dožívá sedmdesáti let

pan Petr Bosák
Všechno nejlepší, hlavně mnoho zdraví
a mnoho ujetých kilometrů na kole přejí

manželka Libuše, dcera Petra s manželem Martinem,
syn Libor s manželkou Markétou a vnoučata Marek, Otakar a Magdalénka.

PoděKoVÁnÍ
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat manželům Bartákovým z pohřební služby Kojetín za to,

že nám pomohli zvládnout nelehkou situaci při posledním rozloučení s panem josefem Závidčákem.
Jejich přístup byl velmi citlivý, osobní, lidský, trpělivý a přesto profesionální. 

Eva Dočkalová s rodinou
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Paběrky lidové mluvy
z Kojetína a okolí
na Moravě
Podává aur. gardavský
- Přitahli jsme střikač k ohňů samotížky 
(bez koňů). - Chlapci dělají z chebzu 
(bezu) pukač (bouchač) a ze žluté hlí-
ny pókavky (bouchačky). - Na vrších 
ve krajinách, kde nebylo vodních mlý-
nů, stály povětrňáky. - Dilfták tah! (tla-
čí) ze semenca (konopné símě) olej 
a okrouhlé zbytky ze slupek slují záboj. 
- Do plechové lampičky se dělá knotek 
z bavlny a prostrčí se fryskem. - Když 
se zřežou z maku makůvky (makovi-
ce), zbude makovina (z hrachu hra-

PaBěRKy LIdoVÉ MLUVy
chovina); pečivo nadívané makem slu-
je makovník. - Vyvolali ho na chérum 
(vyprávěli o něm všeobecně). - Chytl 
by rád hada holó rukó (rád by věc 
snadně dostal).  - Ty lankvaro (nedo-
chůdče) nedomrzé (nezlob). - Neščá-
pené, zatrápené, propadené chlapec 
(zaklínání). - Té to svědčí jako krávě 
oplečí (šat žensky). - Peří se sype do 
duchny (velká peřina) nebo do zhlavce 
(polštáře). - Přílazek jest nižší místo ve 
plotě, kterým se přelízá do sousední 
zahrady. - Meslo (bylo místo na obec-
né půdě kolem příkopu, kde si mohl 
jednotlivec vysazovati divoké stromy).
- Péchovňa (dřevěná nádoba, ve kte-
ré se prádlo polévalo louhem). - Bo-

lačka (bolesť). - Suchá hloza (sušené 
ovoce). - Krajanky, křížaly (jablka na 
čtvrtky rozkrájená, která byla určena 
k sušení). - Hodula (dobytče, které se 
zabíjelo na hody [posvícení], koupilo 
se na obecní útraty, páslo se na obec-
ní pastvě). - Krbík má sekáč pověšený 
za pásem a v něm brousek. - Kosířem 
se řezala při dřevěné ruční stolici seč-
ka (řezanka), aby byla práce levnější, 
byla u trámu v řezárni vzpružina. - Potí 
se, až mu voda ze zubů teče (je mu 
zima, prací se nepřemůže). - Ta se jen 
mekotá (pěkná ženská, které všechno 
svědčí). - Chvastavá žába (ropucha). 
- Je projatá, hubatá, ochechula.
Český lid, Vol. 12, No. 3 (1903), p. 152
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fotoKVÍZ PoZnÁte KojetÍn?
Popisky k fotografiím z čísla 7–8/2021:
č. 1 Kresba kojetínského náměstí s pohledem na Kromě-
řížskou bránu, po levé straně bývalý dům pana Jana Pivce 
z Hradčan a Klimštejna (dnešní budova spořitelny) a věže 
kostela před rokem 1888, kdy byly nahrazeny současnými 
báněmi.
č. 2 Pohled na Kroměřížskou bránu z kroměřížského před-
městí, po pravé straně stávala škola, po levé pak špitál 
s farou. 1. polovina 19. století.
č. 3 Pohled na bývalý Panský pivovar se sladovnou, kde se 
vařilo pivo až do roku 1884. V roce 1885 jej vrchnost proda-
la manželům Rosenfeldovým, kteří jej v roce 1907 prodali 
Theodoru Redlichovi. Budova pak byla využívána pro hos-
podářské účely cukrovaru, později školní statek, nyní spor-
tovní fitness a posilovna Na Statku v Kojetíně.

1

2

č 4 Budova bývalého Dudíkova Hostince na rohu Tyršovi 
ulice a Masarykova nám., který v roce 1906 vyhořel. Počá-
tek 20. století.
č. 5 Koupání na řece Moravě. Pohled z mostu Dr. Šíleného, 
červenec 1928.
č. 6 Staveniště na jižní straně Masarykova náměstí na za-
čátku 70. let 20. století. Dnešní obchod Moravel.

3

4
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noVÍ oBČÁnCI Města KojetÍna

Barbora a Petr Mikulíkovi nela toráčová

Martin tašár andrea Hrušková

Foto: Jana Večeřová

foto: Karel novotný


