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Příspěvkový necenzurovaný
zpravodaj
o dění v Kojetíně a Pouchu
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo časopisu KOJETÍNSKÉ LISTY, a proto mi
dovolte pár úvodních řádků k jeho obsahu i samotnému názvu.
Jaké příspěvky se v časopise objeví?
Chtěli bychom zde zveřejňovat informace nejen z OÚ, ale z dění v celé
obci - co se připravuje, co stojí za pozornost, co je na uvážení. Obsah časopisu
budete mít možnost ovlivnit také svými připomínkami, náměty, radou i kritikou.
Těšíme se na všechny Vaše příspěvky. Zatím nevíme, jak často bude časopis
vycházet, záměr je prostě občas. První číslo přináší informace zpětně za delší
období. V dalších číslech již budou aktuální příspěvky. Časopis bude doručován
zdarma do každého domu a bude k dispozici také v místní prodejně.
Jak časopis pojmenovat?
První číslo nazvané KOJETÍNSKÉ LISTY možná bude čelit kritice pro
obsahovou stránku i název zpravodaje. Proto se na Vás obracíme s výzvou
podílet se nejen na příspěvcích, ale i navrhnout formou ankety takový název,
který by Vás lépe oslovil, a tím předejít kritice.
Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci při
obecním dění a popřál nám všem hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů,
pevné nervy a veselou mysl v dalším období.

Ladislav Venc – starosta

kácení máje 2006
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Odpadové hospodářství
Obecní úřad plánuje letos dokončit výstavbu sběrného dvora. O termínu
sběru nebezpečného odpadu budou občané informováni.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálního odpadu je stanoven opět ve výši 250,- Kč/poplatník
(viz vyhláška č. 1/2003). Třiďme odpad - má to smysl! V roce 2006 jsme se
umístili v soutěži obcí do 499 obyvatel kraje Vysočiny ve třídění odpadů „My
třídíme nejlépe“ na pěkném 96. místě z celkového počtu 440 zúčastněných. Tuto
soutěž již druhým rokem pořádala společnost EKO-KOM, jejíž systém naše
obec využívá. Dle množství vytříděného komunálního odpadu je naše obec
zpětně bonusově odměňována a tyto finanční prostředky (v roce 2006 to bylo
cca 10.000,- Kč) jsou použity na úhradu faktur za svoz komunálního odpadu.
Dotace, granty
V roce 2006 jsme obdrželi dotaci ve výši 18000,- Kč na šíření
vysokorychlostního internetu ve veřejných knihovnách. Tato částka byla použita
na nákup počítače v hodnotě 30.000,- Kč do obecní knihovny, kde je v současné
době zdarma veřejně přístupný internet. Tohoto připojení může každý využít
vždy v pondělí od 16.00 – do 18.00 hod., ve středu od 17.00 – do 19.00 hod. a
v pátek od 18.00 – do 20.00 hod.
Zároveň je v naší obci možnost připojení jednotlivých občanů (domů) na
bezdrátový internet. Antény pro příjem a vysílání bezdrátového internetu jsou
umístěny na střeše budovy KD a objektu Ronovecké a.s. Připojení počítačů
zajišťuje společnost VysočinaNET s.r.o., bezdrátový internet, Humpolecká
1576, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 737 284 849.
Další dotaci z Fondu Vysočiny – program obnovy vesnice v roce 2006
jsme získali ve výši 127.000,- Kč na rekonstrukci a přístavbu sociálního zařízení
kulturního domu.
Pro rok 2007 jsme obdrželi dotaci v rámci „Programu obnovy venkova
Vysočiny 2007„ ve výši 119 tis. Kč na opravu vnějších omítek a výměnu okapů
na KD.
Dále jsme zatím podali žádost o příspěvek z grantového programu
„Sportoviště 2007“. Pokud nám bude tento příspěvek poskytnut, zbudujeme na
travnaté ploše před budovou bývalé školy víceúčelové hřiště na volejbal,
nohejbal, tenis a házenou.
Územním plán obce Kojetína
V prosinci loňského roku zastupitelstvo obce Kojetín na svém zasedání
schválilo dokument „SOUBORNÉ STANOVISKO PRO VYPRACOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOJETÍN“. Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2007
nabyl účinnost nový stavební zákon číslo 183/2006 Sb., bude návrh územního
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plánu obce Kojetín zpracován, projednán a vydán již podle nového stavebního
zákona. Po vydání územního plánu (příslib od zpracovatele Regio, projektový
ateliér s.r.o. Hradec Králové je v letních měsících letošního roku), budeme moci
nabízet případným zájemcům stavební parcely v jihovýchodní části obce
směrem k České Bělé. V současné době máme zpracované architektonické
řešení sedmi parcel a zpracovává se projektová dokumentace na technickou
vybavenost (komunikace, plyn, elektřina, voda, kanalizace).
Posílení telefonní mobilní sítě
V současné době je podepsaná smlouva o nájmu nemovitosti (obecního
pozemku) 800 m2 v lokalitě Pouch s provozovatelem mobilní telekomunikační
sítě Vodafone Czech Republic a.s. Společnost Vodafone bude tento pozemek
využívat pro výstavbu základové stanice (stožár 50 m vysoký), provoz, údržbu,
úpravy telekomunikačního zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních
telefonů.
Větrná elektrárna – přípravné práce
S investorem fi. ELDACO s.r.o., se sídlem v Rousínově, Olšany 212, PSČ
683 01, uzavřela naše obec smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě i
realizaci této stavby a při jejím provozování. ELDACO s.r.o. hodlá připravit a
realizovat v lokalitě „Na kopci“ stavbu jedné větrné elektrárny VESTS V 1002,75 MW (případně VESTAS V90 – 2,0 MW), z níž bude elektrická energie
odváděna do sítě společnosti ČEZ a.s. kabelovým vedením 22 kV.
Soutěž vesnice roku
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 2. 4. 2007 odsouhlasilo přihlásit
naši obec opět do soutěže Vesnice roku 2007. Každá obec přihlášená do soutěže
bude v termínu od 30. 4. – do 30. 6. 2007 navštívena krajskou hodnotitelskou
komisí. V rámci krajských kol jsou udělována tato ocenění:
- Zlatá stuha – vítěz krajského kola
- Modrá stuha - za společenský život
- Bílá stuha - za činnost mládeže
- Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
- Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
- diplom za vzorné vedení obecní knihovny
- diplom za vzorné vedení kroniky
- diplom za rozvíjení lidových tradic
- diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
- za nejlepší pečené koláče vybraná vesnice získá speciální Koláčovou cenu
- za mimořádné písemné zpracování historie obce je udělována cena
Písmák roku.
Jsme přesvědčeni, že společným úsilím některé ocenění získáme.
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KULTURNÍ RUBRIKA
Co se letos v obci událo:
- ples SDH dne 3. 2. 2007
- obecní ples dne 17. 3. 2007
- velikonoční pomlázková taneční zábava dne 8. 4. 2007
- beseda o Špicberkách
- beseda o velikonočních zvycích a tradicích
- beseda o Vlastě Javořické v místní knihovně
Co se připravuje:

Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2007 - v rámci tradiční Filipo-jakubské
noci bude ve večerních hodinách na kopci k Jilemníku odpálen ohňostroj.

Kuchařská soutěž „o nejlepší jednohubku“ dne 30. 4. 2007 – SDH
Kojetín pod patronací Jaroslava Blažeje vypisuje 2. ročník soutěže, opět
s ochutnávkou a cenami. Pozvánky s podmínkami obdrželi občané do schránek.

Kácení máje s kulturním programem dne 12. 5. 2007 – od 1400 bude
zahájeno tradiční kácení máje. K poslechu zahraje dechová hudba Sklenařinka –
AMIX. Dále vystoupí folklórní soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu
v německobrodských krojích a samozřejmě nebude chybět DĚDEK s BÁBOU
a HAJNEJ.
Na připravované kulturní akce jsou všichni občané srdečně zváni, věříme,
že se dostaví v hojném počtu. Zajištěno bude občerstvení i místa k sezení.
Rovněž zveme občany a mládež na výpomoc při organizování těchto akcí,
veškerá brigádnická činnost ve prospěch obce bude vítána, neboť vše děláme
pro sebe, popřípadě své potomky.
Kojetínští jubilanti v roce 2007:
Vencová Milena
Doležal Ladislav
Filipiová Jarmila
Benák Václav
Dočekalová Jaroslava
Tecl Josef
Blažejová Jana

60 let
65 let
65 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Všem jmenovaným oslavencům přejme pevné zdraví, štěstí a spokojenost
Ladislav Venc – starosta
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Historie kojetínská ve vzpomínkách
Lidé se odpradávna setkávali při různých příležitostech, svatbami či
křtinami počínaje a funusy konče. Většinou se jednalo o rodinné akce provázené
kulturním vyžitím a také vzpomínkami. Domnívám se, že i setkání rodáků a
přátel obce můžeme řadit k událostem za zaznamenání hodným, protože i zde se
jedná o rodinnou záležitost v širším slova smyslu, vzpomínkami a přátelskou
atmosférou provázenou.
V pořadí druhé setkání kojetínských rodáků (to prvé se uskutečnilo před
dvaceti čtyřmi lety v roce 1983 - za tu dobu ve vsi přibyla i ubyla jedna
generace) konané v srpnu uplynulého roku oživilo vzpomínky na doby dávno
minulé i prostřednictvím souběžně uspořádané výstavy starých fotografií a
písemných materiálů vážících se k dějinám naší obce.
Výstava se konala v prostorách bývalé kojetínské školy, která je rovněž
nedílnou součástí kulturní historie vsi. Měla přiblížit návštěvníkům jejich vlastní
minulost, ať se jedná o rodáky nebo obyvatele přespolní či příbuzné a známé.
Zájmu se těšila kolekce loveckých trofejí zdejšího mysliveckého sdružení a také
sbírky brouků, motýlů a spousta dalších materiálů z okolní přírody zapůjčené ze
soukromé sbírky p. Ervína Hausvatera st. – jejího autora.
Výstava by se neuskutečnila bez pomoci a přispění nejen místních
obyvatel, kteří ochotně zapůjčili staré fotografie a další cennosti z rodinných
archívů a kronik. Jim patří poděkování.
Obecní úřad plánoval vydat při příležitosti setkání rodáků publikaci se
shrnutými kojetínskými dějinami formou almanachu doplněného fotografiemi.
Z časových důvodů se bohužel nepodařilo knihu sestavit, neboť se v termínu
daném pro přípravu nedalo vše zvládnout.
Ukázky z této plánované knihy zabývající se historií jednotlivých chalup,
byly součástí výstavy v prostorách třídy, snad stály za povšimnutí. Letošní rok je
konečným termínem pro vydání zmiňovaného almanachu dosud chybějícího
v sedmisetleté historii kdysi zádušní vsi na Vysočině.
Připravovaná publikace nastiňuje kojetínskou historii nezasvěceným
čtenářům, kteří mají zájem poznat, kdy a proč se naše ves stala vsí (ryze
zemědělskou), pokouší se hledat odpovědi na otázky mající vztah k osídlování
celé Vysočiny. Přiblíženy budou i dějiny osady Pouchu se zakopaným pokladem
z časů napoleonských válek.
Původní záměr pouze popsat historii jednotlivých stavení byl doplněn
genealogickým grafem znázorňujícím pomyslné rodokmeny domů, ve
skutečnosti se jedná o velice rozvětvené rodové větve kojetínského „stromu
života“. Nejstarší pamětníci tuší, proč tato publikace pojednává o zemědělstvím
provázaném mapování historie, neboť byli jeho součástí.
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Není možné popisovat minulost bez prostudování historických pramenů
ukrytých v archívech, kam byly soustředěny veškeré písemné materiály skýtající
střípky historie nutné pro sestavení publikace. Oněmi prameny mám na mysli
především matriky – církevní dokumenty, dále urbáře, pozemkové knihy, různé
patenty a nařízení, katastry – soupisy pozemků a majetků a rovněž historické
mapy.
Neméně důležitým a cenným pramenem jsou v povědomí nejstarších
obyvatel (i těch , co se odstěhovali) žijící vzpomínky o dění v obci, je jenom na
nich, zda budou ochotni se o ně podělit pro zachování dalším generacím.
V současné době probíhá závěrečné shromažďování dokumentů a
podkladů pro sestavení knihy, zbývá vše uspořádat a srozumitelnou řečí předat
čtenářům.
Tímto oslovuji a zároveň zvu ke spolupráci ty, kteří mají zájem jakoukoliv
formou podílet se na připravovaném vydání almanachu nazvaného prostě
Historie kojetínská. Rovněž předem děkuji za příspěvky slovní i písemné,
fotografické materiály nevyjímaje.
Věřím, že publikované osobní vzpomínky pamětníků a záznamy ze
starých matrik nebudou zásahem do narušení soukromí nás všech, že nezneužijí
pověst jedinců i rodin souhrnně předky nazývaných. A navíc, odehrálo se to
dávno…

Historická statistika
Ohlížet se zpět bývá mnohdy nezbytné i nevyhnutelné pro zachování
podstaty.
Onou podstatou máme na mysli zaobírat se otázkou navýšení počtu
obyvatel naší vsi, nezbytně nutného pro její existenci do budoucna. Proto je
dobré zavzpomínat na konec devatenáctého století, kdy „lidnatost“ Kojetína
překročila třikrát současný stav (žilo zde 500 občanů)
Obecní úřad se touto ožehavou problematikou zabývá i v tomto volebním
období, snahou je formou podpory (dotací) vytvořit ve vsi vhodné podmínky
pracovní, kulturní a rodinné.
Pracovní příležitost v teritoriu obce nabízí kromě akciové společnosti
Provem (producent vepřového masa) také Ronovecká a.s. hospodařící na
pronajatých polích. Výstavba nového kravína této společnosti již započala, bližší
informace slíbil poskytnout předseda představenstva p. Josef Meloun.
Kulturní vyžití náleží k tradicím obce, počtem míst (na jednoho domácího
obyvatele) vhodných k přátelskému posezení patříme na čelo žebříčku. K těmto
účelům slouží rekonstruovaný kulturní dům a také budova bývalé školy
s hasičskou klubovnou a novým sociálním zařízením. Klubovna provozovaná
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SDH nabízí občanům své služby, konají se zde rodinné oslavy i besedy. Otvírací
doba pro širokou veřejnost je na dveřích…
Rodinné podmínky mohou být vyjádřeny zázemím pro stavbu či
rekonstrukci domů včetně jejich „zasíťování“ či samotné podpory při výstavbě.
Nová lokalita pro výstavbu směrem na Českou Bělou bude po schválení
územního plánu obce prioritou. Nicméně (např.) řešit dostatek pitné vody
vhodnou formou nemusí být záležitostí pouze domů nových, týká se zásobování
celé vsi.
Průměrný věk obyvatel Kojetína činí 44 let. Nejmladším občanem je
Vítek Vrběcký, nejstarším Václav Procházka.
Graf zobrazuje současné věkové složení obyvatel vsi, třetina občanů
Kojetína je důchodového věku nebo se k němu blíží, přírůstek obyvatelstva je
počtem jedno (průměrně) narozené dítě za rok srovnatelný s obdobím po
třicetileté válce! Obecní úřad poskytuje rodičovský příspěvek na narozené dítě
ve výši 10 000 Kč.
Tabulka na protější straně zobrazuje pro ilustraci přehled o počtu sňatků
uzavřených kojetínskými snoubenci v uplynulých čtyřech stoletích za sedmiletá
období. Máme co dohánět…
Josef Hertl st.

Počet
lidí

Věkové skupiny obyvatel vsi v roce 2007
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Martin
Habán
Nicolaus
Malina

Uršula
Osobová
Majdalena
Bártová

Jan
Svoboda
Matěj
Nikl

Teresie
Klementová
Marie Anna
Šedá

Vojtěch
Pešout
Petr
Fejfar

Marie
Šrámková
Marie
Polívková

Petra
Polášková
Petr
Novotný

Ondřej
Toman
Václav
Paulíček
Jan
Nídrl
Matěj
Kulbaba
Jakub
Novák
Jakub
Sklenář
Jiří
Kříž
Ondřej
Toman
Václav
Mendl
Vít
Frontz
Jakub
Špaček
Matěj
Polívka
Marek
Chlebeček

Majdalena
Koutníková
Marie
Smejkalová
Marie
Sklenářová
Majdalena
Prokšová
Anna
Nídrlová
Kateřina
Prokšová
Kateřina
Prokšová
Uršula
Sklenářová
Marie
Faltzgrábová
Rosina
Tondlová
Kateřina
Paulová
Anna
Frontzová
Dorota
Sklenářová

Martin
Šrámek
Jan
Tondl
Josef
Adam
Václav
Krédl
Vojtěch
Doležal
František
Grišot
Matěj
Vala
Jan
Tesař
Josef
Tecl
Kašpar
Špaček
Josef
Tondl
Jakub
Tecl
Martin
Tecl
Martin
Novák
Jakub
Paulíček
Prokop
Karas
Jakub
Tecl
Václav
Nikl
Vojtěch
Stejskal
Josef
Stejskal

Kateřina
Polívková
Anna
Svobodová
Dorota

František
Kodrle
Jan
Ranecký
Jan
Jakeš
Jan
Šrámek
Josef
Vala
Jan
Paušíma
František
Haubert
Josef
Grič
Josef
Řípa
František
Vala
Josef
Tesař
Josef
Novotný
Antonín
Ondráček
Josef
Doležal
Josef
Halama
Václav
Morkus
Josef
Peca
František
Pospíšil
František
Němeček
Jan
Paulíček
Jan
Dvořák
Josef
Holcman
Jan
Moravec
Antonín
Kuželka
František
Netřeba

Marie
Stejskalová
Kateřina
Tesařová
Kateřina
Stejskalová
Anna
Novotná
Anna
Rasochová
Kateřina
Melounová
Františka
Kocourková
Anna
Hiršová
Marie
Kubátová
Marie
Kulbáblová
Marie
Teclová
Kateřina
Teclová
Barbora
Matoušková
Barbora
Šrámková
Anna
Novotná
Anežka
Tesařová
Anna
Urbánková
Antonie
Stejskalová
Marie Anna
Teclová
Marie
Teclová
Barbora
Rasochová
Anna
Svobodová
Marie
Škarídová
Barbora
Stejskalová
Kocourková
Anna

Miroslav
Šrámek
Věra
Klementov
á
Václav
Tecl
Michaela
Vencová
Petr
Tecl
Vlastimil
Šrámek
Martin
Svoboda
Jan
Špilka

?
?

?
?

Majdalena
Stejskalová
Kateřina
Tesařová
Marie
Tesařová
Anna
Klementová
Barbora
Polívková
Kateřina
Tesařová
Rosálie
Teclová
Anna
Teclová
Kateřina
Šrámková
Markéta
Tondlová
Markéta
Stejskalová
Anna
Kohoutová
Kateřina
Neuvirtová
Rosálie
Polívková
Anna
Kateřina
Klementová
Anna
Paulíčková
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Hana
Jindrová
Michal
Vrběcký
Jana
Jitka
Marešová
Martina
Polívková
Petra
Polívková

Zpráva z knihovny
V pátek 23. 3. 2007 se uskutečnila v místní knihovně beseda s Mgr.
Pavlem Kryštofem Novákem z Moravských Budějovic o spisovatelce Vlastě
Javořické. Pan profesor Novák se s paní spisovatelkou osobně znal a
v posledních letech jejího života ji pravidelně navštěvoval. Účastníci besedy
mohli vyslechnout její hlas z magnetofonového pásku a dozvěděli se mnoho
zajímavého o jejím soukromém životě a tvorbě. Pan Novák propaguje její dílo
v časopise Pramínek, který je určen pro všechny ctitele její tvorby. V posledním,
velikonočním čísle je i malý článek o besedě v naší obci včetně dvou fotografií.
Pokud bude ze strany čtenářů zájem, je možné tento časopis objednat do místní
knihovny.
Vlasta Javořická (1890 – 1979) napsala za svého života přes 100 románů
a dosud přesně nezjištěné množství povídek a drobných prací publikovaných
většinou v novinách a v kalendářích. Po roce 1948 nemohly její knihy vycházet
s výjimkou krátkého období let 1968 – 1970. Po roce 1989 je pravděpodobně
nejvíce vydávanou českou spisovatelkou a její dílo je velice oblíbené hlavně
mezi starší generací. Ve většině veřejných knihoven, hlavně na vesnicích, se její
knihy půjčují nejvíce.
Jiří Polívka
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Jak vznikl znak obce Kojetína
V posledních letech si stále více obcí pořizuje svůj znak a vlajku jako
symboly svébytnosti a samostatnosti. Tyto symboly, i když mnohdy připadají
zbytečné a nepotřebné, jsou jednou z věcí, které spojují občany s místem jejich
bydliště a pomáhají vytvořit skutečnou obec jako společenství občanů. Obecní
znaky většinou vycházejí z historických skutečností v životě obce. Používají se
symboly bývalých majitelů vesnic, vychází se z různých pověstí o založení
vesnice, bývalé městyse mají většinou historické znaky z minulého století.
Některé znaky jsou odvozeny z názvů obcí.
V naší obci nikdy nebyla žádná tvrz nebo jiné sídlo šlechtického rodu, ani
žádná církevní stavba, nic se nedá odvodit ani z názvu obce, není ani pověst o
jejím založení.
Ke spolupráci obecní zastupitelstvo pozvalo pana Milana Týmu z Jitkova,
amatérského heraldika a vexikologa, který po seznámení s možnostmi navrhl
znak vycházející z okolní přírody.
Dominantou znaku je strom, konkrétně smrk z poloviny bílý a z poloviny
zelený. Symbolizuje nejen památný smrk na kopci, ale i skutečnost, že polovinu
výměry katastru tvoří lesní porosty, ale hlavně Ronovecký les, dříve
Sommerwald. Skutečně tedy nebude nutné měnit obecní znak kvůli tomu, že
památný smrk na kopci nepřežil řádění orkánu a v letošní zimě spadl. Rozlehlost
lesů symbolizuje i rozsah zeleného pole znaku, tato barva na znaku dokonce
převažuje. Bílá barva na polovině stromu není pouze kvůli zvýraznění jeho
obrysů, hlavní důvod pro její zařazení do znaku bylo zdůraznit relativně
neponičené životní prostředí v našem katastru. Žlutá barva symbolizuje
zemědělskou půdu okolo obce, kde převažují polnosti, tedy orná půda.
Jediný prvek z historie obce jsou dvě zkřížené ostrve, znak rodu
Lichtenburků, držitelů nedalekého hradu Ronovce, za jejichž vlády byla obec
založena. Ostrve jsou umístěny ve žlutém poli, protože tento rod kolonizoval
okolní krajinu a přeměňoval husté pralesy na první pole.
Tento zdůvodněný návrh obecního znaku byl doporučen Heraldickou
komisí Poslanecké sněmovny České republiky ke schválení a posléze bylo
povoleno jeho používání jako oficiální znak obce Kojetína.
Obecní znaky má stále více obcí i v našem okolí. Mohou se používat
nejen při oficiální prezentaci obcí, ale i ve formě různých dekoračních předmětů
jako např. vlaječek, nášivek, odznaků, samolepek apod. Mohou být používány
každým z nás. Záleží pouze na našem vkusu.
Vlaječky s atributy naší obce je možno zakoupit na obecním úřadě.
Jiří Polívka
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Pouchovský příspěvek
Byla jsem vyzvána, abych napsala pár slov o Pouchu. Nevím, zda je to ta
nejlepší volba, vždyť patříme k nejmladším (samozřejmě co se týče délky
pobytu) osadníkům. Naši chaloupku jsme koupili před neuvěřitelnými devíti
lety, trochu ji poopravili, hlavně zevnitř, a spokojeně ji užívali k chalupářským
pobytům. Jenomže z víkendů, prázdnin, vánočních a velikonočních pobytů, jsme
po čtyřech letech dospěli do stádia, kdy jsme v havlíčkobrodském bytě přespali
v kalendářním roce pouze 60 nocí – a to by se vyplatilo pronajmout si hotelový
pokoj a ne financovat celoročně byt v panelovém domě. Spolu s idylickým
prostředím na Pouchu a bezva sousedy to vyústilo v jedno jediné – již více jak
pět let jsme hlášeni k trvalému pobytu v obci Kojetín. Ale dost o nás.
Většina starousedlíků (ale i v Kojetíně jsou někteří stálí obyvatelé třeba
jen dva roky, že?) toho ví o Pouchu pravděpodobně víc než já. Přesto bych
chtěla znalosti trochu oživit. V naší osadě máme osm čísel popisných, díky
přestavěné původní stodole jsme se tedy, sice před desítkami let, ale přesto
rozrostli. Tři objekty fungují jako chalupy, zbývající jsou trvale obydleny, což je
ze statistického hlediska u takto velké osady vysoce nadprůměrné. Stálých
obyvatel je třináct (nebo čtrnáct?). Z dospělých osob jsou tři důchodkyně, pět
zaměstnanců, dvě (nebo tři) osoby samostatně výdělečně činné a tři děti školou
povinné. Moc příznivě nevypadá věkové složení – kromě rodiny Holasových a
děvčat Klabíkových jsme všichni už za padesátkou a to není z pohledu
budoucího rozvoje osady nic moc perspektivního.
Zajímavější jsou podnikatelské aktivity našich osadníků. U „Jelínků“ se
můžete přijít podívat na chované býky v rozličných váhových i věkových
kategoriích nebo sledovat hospodaření na poli či si poslechnout, jak dupou
králíci. U „Klementů“ Vám opraví, podle projíždějících aut klientů mohu říci, že
jakýkoliv automobil. U „Hovorků“ si můžete objednat a následně užít rekreaci
v rodinném penzionu nedaleko Stvořidel, nebo si můžete koupit, prodat či
pronajmout nemovitost a v neposlední řadě vám vyřídíme všechny dostupné
typy hypotéky. Ale o podnikání na Pouchu více snad někdy později.
Závěrem bych chtěla říct opět něco osobního, tak jak jsem začínala.
Kojetín je kouzelná vesnička s ještě kouzelnější „hasičskou hospůdkou“, s velice
zajímavými a milými lidmi, zejména pro mě jako městskou holku úžasnými bály
atd, atd. Ale na Pouchu je to ještě lepší! Ta úžasná příroda – ptáci „řvou“, kytky
a louky „smrděj“, srnci a zajíci okusují soukromé výpěstky, býci se postarají o
nezbytnou „vůni domova“, tma je opravdu tmoucí, hvězdy jsou nádherně zářící.
Život se zde dá žít poklidněji, zdravěji a rozhodně příjemněji. A že vím, o čem
mluvím – pětačtyřicet let jsem žila v sice malém, ale přesto, městě. Prostě Pouch
je Pouch a hotovo.
A už dost s vychloubáním, nebo si fakt budeme muset udělat závoru a
vykopat ten příkop, že (tak tohle není z mé hlavy, to pouze cituji)? Ale to
bychom opravdu nechtěli, prozatím.
Jana Hovorková
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SDH Kojetín
Sbor dobrovolných hasičů v Kojetíně byl založen roku 1899, má tedy více
než stoletou tradici. Již od svého vzniku byl kromě hlavního poslání nositelem
kulturního dění v obci. Jeho družstva i jednotlivci nejednou „dali na frak“
soutěžícím z České Bělé, Havlíčkovy Borové a Jitkova – městyse a vsí
s mnohem širší členskou základnou. Je tedy na co navazovat.
SDH má nyní 71 členů, z toho 10 žen, 41 mužů a dvacet dětí. V současné
době máme po jednom soutěžním družstvu žen, mužů, veteránů a dvě družstva
dětí.

O činnosti dospělých členů
Je zde jaro a soutěžní sezóna se nezadržitelně blíží, to znamená, že začíná
doba tréninků a následného reprezentování naší obce na různých soutěžích.
První z nich bude okrskové kolo, které se letos koná 26. 5. 2007 od 1200
v Havlíčkově Borové. Zde se předpokládá účast družstev mužů a žen. V případě
úspěchu se postupuje do okresního kola, které bude 16. 6. 2007 v Havlíčkově
Brodě. Pro ty nejlepší vše pokračuje 18. 8. 2007 kolem krajským.
Družstvo veteránů se každoročně účastní červencové noční soutěže
v Habrech, která je s největší pravděpodobností čeká i letos. „Rychlé šípy
z Kojetína“ jsou zde velmi oblíbeným týmem, který i přes svůj nejvyšší věkový
průměr statečně bojuje s mnohem mladšími družstvy a dosahuje dobrých
výsledků. Tuto soutěž si již několik let nenechaly ujít, klání se účastní i naše
družstva mužů a žen.
Sbor má také spoustu jiných než soutěžních aktivit. Brigádnickou činností
vypomáhá obecnímu úřadu se zvelebováním obce a pořádáním různých
kulturních akcí. Jednou z nich bude 12. 5. 2007 kácení máje a program s tím
spojený.
Pokud bude zájem z řad členů SDH i dalších občanů, bude se sbor snažit
zajistit slibovaný zájezd.

Svěcení obecního praporu 2006
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O činnosti mladých hasičů
Děti tvoří dvě soutěžní družstva (mladší a starší). Do kolektivů se mohou
přihlásit děti ve věku 6 až 15 let. Příprava probíhá každoročně od března do října
(vyjma prázdnin, o kterých se však koná víkendové stanování na Ronovci a
různé výlety). V letošním roce již kolektiv zahájil přípravu na soutěž
technických disciplín, která se uskuteční 5. 5. 2007 od 900 v České Bělé.
Nově se okres rozdělil na obvody. V tom našem se utkají družstva
Jitkova, České Bělé, Krátké Vsi, Čachotína, Rozsochatce a Kojetína. Bude se
soutěžit v požárním útoku, štafetě 4 X 60 m a štafetě požárních dvojic. Dva
nejlepší celky z obou kategorií postupují do okresního kola pořádaného 19. 5.
2007 v Havlíčkově Brodě. Postupující týmy však musí natrénovat dvě nové
povinné mezinárodní disciplíny.
Dále bude možné 2. 6. 2007 navštívit soutěž v požárním útoku
v Rozsochatci, kam se každoročně sjíždí nejlepší celky z celého kraje Vysočina.
V tomto roce budou mladí hasiči skládat odznaky odbornosti, budou se
účastnit tradičních aktivit v obci a plánují účast na některých soutěžích mimo
region.
Miroslav Tichý

Časopis Kojetínské listy byl vydán Obecním úřadem v Kojetíně dne 26. 4. 2007. Sestavil Josef
Hertl st. a ml. Dotazy a náměty pro příští vydání lze předávat v kanceláři obecního úřadu
nebo do schránky umístěné v prodejně Jednoty.
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