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Příspěvkový necenzurovaný
zpravodaj
o dění v Kojetíně a Pouchu
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Vážení spoluobčané,
v předvánočním shonu se nám podařilo připravit druhé číslo časopisu „KOJETÍNSKÉ LISTY“.
Toto období přímo vybízí k malému ohlédnutí, nejinak tomu bude i v našem časopise. Na malé obci
našeho typu ví každý o všem, přesto si troufám tvrdit, že nám takové zpětné ohlédnutí neuškodí –
buď potvrdí správnost informací, nebo přinese nové.
Jménem obecního úřadu mi dovolte, abych Vám opět poděkoval za dosavadní spolupráci při
obecním dění a popřál nám všem hlavně hodně zdraví a optimismu do nového roku.

ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce Kojetín vydalo na svém zasedání dne 3. 12. 2007 Územní plán obce
Kojetín. Veřejná vyhláška byla vyvěšena 7. 12. 2007 a patnáctým dnem tj. 22. 12. 2007 nabývá
územní plán účinnosti. Po schválení podmínek obecním zastupitelstvem budeme moci nabízet
případným zájemcům stavební parcely v jihovýchodní části obce směrem k České Bělé. V první etapě
se jedná o sedm parcel. Vydáním územního plánu se nám usnadní realizace uvažované přístavby
„Altánu se zvonicí“ k budově bývalé školy. Tuto akci, dle již zpracované projektové dokumentace,
plánujeme realizovat v příštím roce.

Altán se zvoničkou
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POŽÁR AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY – POUCH
Dne 25. 07. 2007 v nočních hodinách nám doposud neznámý pachatel zapálil autobusovou
čekárnu u Pouchu s odhadovanou vzniklou škodou 50.000,- Kč. Protože se Policii ČR H. Brod
nepodařilo ustanovit osobu pachatele nebo pachatelů, další šetření dne 12. 9. 2007 odložila. Obec
zajistila výměnu střešní krytiny a v jarních měsících dokončí opravu omítek a oken tak, aby čekárna
mohla dál plně sloužit svému účelu.
DOTACE – GRANTY
Na dotované akci „Oprava vnějších omítek a výměna okapů na KD Kojetín“ v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny se nám podařilo opravit omítku ze tří stran KD a vyměnit celý okapový
systém včetně ležatého svodného potrubí dešťové vody. Na tomto místě bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem brigádníkům za pomoc při realizaci této akce.
V ostatních podaných žádostech jsme zatím na grantové příspěvky nedosáhli. Pro akci
„Víceúčelové hřiště“ budeme usilovat o dotační příspěvek v dalším roce. Webové stránky jsme
vytvořili i bez grantového příspěvku. O této skutečnosti se můžete přesvědčit na www.kojetinhb.cz.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU
Hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2007 navštívila naši obec v pondělí 28. 05. 2007
v dopoledních hodinách. I přesto, že jsme ani letos neobdrželi žádné ocenění, získali jsme mnoho
dalších poznatků o činnosti v oceněných obcích. Z kuloárů se proslýchá, že nám ocenění za
společenský život uniklo jen o „fous“. Tak doufám, že to nevzdáme a v příštím roce společným úsilím
některé ocenění získáme.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jakmile dovolí počasí, bude v jarních měsících otevřen pro pravidelný provoz sběrný dvůr
(zatím 1x za 14 dní). Otevření je závislé na vybudování elektro přípojky a zázemí pro obsluhu
sběrného dvora. Spoléháme na hasiče, kteří mají praxi v budování přípojky z letošního léta! Na
sběrném dvoře budete moci uložit objemné odpady, jako jsou staré kusy nábytku, koberce, sanitární
techniku apod. Dále zde bude možno uložit kovový odpad a staré akumulátory. Ostatní nebezpečné
odpady budou i nadále odebírané při pravidelných mobilních svozech.
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Silvestr v KD – hudba PROFIL
19. 1. 2008 Hasičský ples, hudba GARDE, tombola
2. 2. 2008 se opět koná obecní ples – hudba PROFIL, bohatá tombola
Určitě bude setkání důchodců, termín včas upřesníme pozvánkou.

Ladislav Venc - starosta
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Předvánoční zamyšlení
Prvé číslo Kojetínských listů seznámilo čtenáře pohledem do historie s uzavřenými sňatky za
uplynulá čtyři století formou sedmiletých přelomových let.
V tomto druhém výtisku přikládám obdobnou tabulku - jako symbol Vánoc zaznamenávající
jména narozených dětí. Jedná se o desetiletý přehledný důkaz o tom, že zde lidé žili, rodili a
vychovávali potomky.
Poslední sloupec narušil populační harmonii velice skromným počtem narozených dětí a
naznačuje nejen obecnímu zastupitelstvu (celkovým počtem tří narozených občánků po roce 2000,
což není mnoho!), jak zajistit budoucnost obce, jaké priority zvolit a jak se rychle rozhodovat…

1690 – 1700
Jméno dítěte
Polívka Václav
Schaffer Jakub
Gričová Kristýna
Hejbalová Marie
Ječmínková Helena
Mendl Jakub (dvojče)
Mendl Josef (dvojče)
Hejbal Jan
Faltzgrábová Kateř.
Nováková Uršula
Schofortzová Marie
Toman Vavřinec
Ječmínek Martin
Frontz Matěj
Faltzgrábová Anna
Schafferová Dorota
Tomanová Anna
Novák Vojtěch
Hejbal Matěj
Sklenářová Kristýna
Paulová Justýna
Gričová Kateřina
Ječmínek Václav
Schaffer Martin
Schofortz Ferdinand
Svoboda Vít
Hejbalová Kristýna
Trnková Salomena
Polívka Vavřinec
Sklenář Jan
Frontz Jiří
Grič Václav
Ječmínková Kateřina
Schafferová Anna
Gričová Uršula
Trnková Kateřina
Sklenářová Eva
Faltzgráb Bartoloměj
Sklenář Pavel
Hejbal Jiří
Schofortzová Anna
Sklenář Štěpán
Neuvirth Martin

čp.

1790 – 1800
Jméno dítěte

17
16
25
1
11
15
15
1
5
26
31
24
11
7
5
16
24
26
1
23
18
25
11
16
31
?
1
?
17
23
7
25
11
16
25
?
23
5
23
1
31
23
4

Klement Václav
Elis Jan
Tesař Josef
Tecl Josef
Pertl Jan
Gričová Kateřina
Gričová Anna
Tesařová Kateřina
Jakešová Anna
Rozsypal Pavel
Grič Tomáš
Tesař Martin
Novotný Josef
Stejskal Josef
Tecl Jan
Neuvirth Martin
Kulbabová Anna
Paulíčková Anna
Paulíčková Rosálie
Stejskalová Anna
Polívková Rosálie
Tesař Václav
Pertl Martin
Paulíček Jan
Paulíček Josef
Tesař Václav
Tecl Vojtěch
Teclová Dorota
Elisová Kateřina
Tesařová Anna
Tesařová Kateřina
Paulíčková Anna
Klementová Kateřina
Gričová Rosina
Klementová Rosina
Dundáčková Anna
Tesař Josef
Tesař Vojtěch
Kulbaba Jan
Tesařová Marie
Stejskalová Anna
Klementová Barbora
Šrámek Vojtěch

čp.

1890 – 1900
Jméno dítěte

čp.

21
37
33
35
28
14
12
25
20
30
14
26
9
22
4
3
36
17
?
23
27
22
28
7
17
33
23
4
2
33
1
8
21
12
24
19
33
25
36
26
22
24
16

Paulíček Antonín
Tecl František
Bělohlávek Josef
Novotný Jaroslav
Žák Václav
Benák Antonín
Svoboda Jan
Rasocha Antonín
Šrámek Václav
Paulíčková Anna
Vencová Anežka
Tesařová Marie
Petrová Marie
Langpaulová Kat.
Svobodová Antonie
Paulíčková Marie
Teclová Anna
Stejskal Antonín
Tecl Josef
Stejskal Josef
Tesař Josef
Teclová Kateřina
Šrámková Růžena
Tecl Bohuslav
Meloun Václav
Pošusta Pravomil
Pešoutová Antonie
Kocourková Paulína
Žáková Anežka
Jůnová Marie
Paulíčková Barbora
Šrámková Anna
Vencová Marie
Halík Jakub
Rasochová Marie
Teclová Lidmila
Hertlová Kateřina
Staněk Josef
Rasocha František
Paulíček František
Stejskalová Františka
Jůnová Anna
Škarídová Julie

34
17
20
27
31
22
50
53
16
13
44
38
47
6
50
48
11
43
56
49
35
11
14
17
1
55
29
32
31
19
13
15
44
2
54
11
15
20
54
48
49
19
38
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1990 – 2007
Jméno dítěte
Plesl Jakub
Melounová Ivana
Venc Petr
Melounová Martina
Venc Radek
Bárta Jiří
Kocourková Lucie
Hertl Jaroslav
Holasová Tereza
Kocourek Richard
Venc Martin
Líbalová Sabina
Novák Lukáš
Venc Miloš
Holas Jiří
Melounová Andrea
Bárta Jan
Pazderková Nela
Novák Marek
Holasová Kristýna
Líbalová Sára
Venc Adam
Pazderková Ester
Vrběcký Vít
?
?
?

čp
13
40
75
40
73
50
15
53
50
40
64
41
77
53
75
73
74
41
53
64
40
75
66

Toman Vít
Faltzgráb Vít
Neuvirth Matěj
Schofortzová Voršila
Svobodová Uršula
Grič Řehoř (dvojče)
Grič Josef (dvojče)
Polívka Michal
Novák Martin
Schaffer Vít
Polívková Kateřina

∅ 5 - 6 DĚTÍ / ROK

24
5
4
31
?
25
25
17
26
16
17

Paulíček Vojtěch
Tecl Matěj
Klementová Barbora
Paulíčková Majdalen
Teclová Anna
Jakeš Jakub
Klement Vojtěch
Tecl Vojtěch
Tesař Václav
Paulíček Jan
Dundáčková Kateřina
Veselá Rosina
Elisová Barbora
Šedá Barbora
Tesařová Barbora
Klementová Anna
Paulíček Jan
Neuvirth Vojtěch
Šrámek Matěj
Šrámek Matěj
Kulbaba Vojtěch
Polívková Anna
Paulíčková Majdalen
Teclová Anna
Stejskalová Anna
Teclová Rosálie
Tesařová Majdalena
Novotný Jan
Kohout Matěj
Jakeš Vojtěch
Veselá Anna
Paulíčková M Anna
Tesařová Dorota
Gričová Marie Anna
Tesařová Barbora
Klementová Barbora
Klementová Anna
Šrámková Kateřina
Tecl Vavřinec
Kulbaba Martin
Tesař Jakub
Šrámek Josef
Paulíček Jakub
Jakešová Majdalena
Jakešová Marie Anna
Kulbabová M Anna
Elisová Marie Anna
+ 10 DALŠÍCH

7
40
24
17
4
20
21
35
25
38
19
30
37
31
26
24
8
3
16
15
36
27
17
40
2
4
33
9
5
20
30
38
25
12
26
24
21
16
4
36
33
15
7
20
20
6
37

Stejskal Václav
Tecl Jaromír
Halík František
Paulíček Václav
Žák Josef
Langpaulová Marie
Svobodová Ludmila
Jůn Josef
Benák František
Teclová Božena
Tesařová Marie
Součková Anežka
Paulíček Antonín
Rasocha Bohumil
Pošusta Vladimír
Venc Jan
Hertl Josef
Staněk Filip
Tecl Václav
Svobodová Marie
Rasochová Anna
Šrámková Božena
Tesař Josef
Tecl Josef
Tecl Jiří
Pešout Josef
Tesařová Anežka
Šrámková Anna
Polívka Václav
Stejskal Štěpán
Tecl Cyril
Staňková Marie
Langpaulová Antonie
Žáková Alžběta
Teclová Františka
Meloun August
Tecl Antonín
Pošusta Miloš
Vencová Antonie
Stejskalová Anežka
Rasochová Kateřina
Polívková Marie

∅ 10 DĚTÍ / ROK

∅ 8 - 9 DĚTÍ / ROK

43
17
2
13
31
6
50
19
22
4
39
36
13
30
55
44
15
20
45
21
54
14
5
41
17
29
39
29
10
49
17
20
6
31
45
1
56
55
44
43
54
10

∅ 1 - 2 DĚTI / ROK

V tabulce naleznete jména předků i současníků doplněná pro přehlednost číslem popisným. Pokud je
budete znát, stačí jen hledat…

Josef Hertl st.
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Vážení spoluobčané, rodáci a přátelé obce
Dovolili jsme si Vám nabídnout kojetínský kalendář s třinácti pohledy symbolizujícími třináct
zdejších nejstarších domů, historicky doložených ještě před Bílou horou.
Titulní strana budiž obrazně domem rychtáře, ne náhodou je charakterizována smrkem
nejméně po tři staletí shlížejícím majestátně od úvozové cesty, vedoucí k Jahodovu, na naši ves.
Přestože náš Smrk nebyl stromem typicky slovanským, přestože (i on a jeho předchůdci)
naším přičiněním podlehl zákonům přírody a následkem vichřice obnažil kořeny, stal se symbolem.
Nedokážeme zdůvodnit, proč rostl na mezi právě v tomto místě, patrně míval více „bratříčků“, možná
zde kdysi býval i les.
Proto byl přenesen i do nového obecního znaku, aby připomínal svou ztepilostí osudy této
vsi. Z jeho letokruhů lze vyčíst nejen jeho stáří, nýbrž i klimatické poměry panující krajině a zdejšímu
lidu.
Dokážeme - li uchovat tradice a ustoupit za cenu jednoho aru neobdělávané (nikoliv však
ladem ležící) půdy krajinotvorbě, budeme odměněni. Naší odměnou se stane při dobré vůli pohled
k jahodovskému horizontu, kde již rostou nové „symboly“. Prozatím bez naší tolerance nemohou
odolávat modernímu pojetí zemědělské výroby, nemají velkou šanci zapustit pevné kořeny a růst.
Věřím, že vlastníci i uživatelé pozemků najdou porozumění pro ozelenění katastru, bez jejich
podpory by to nebylo možné.
Kalendář vydal Obecní úřad v Kojetíně, byly jím poděleny domácnosti i osoby mající bližší
vztah k naší obci. V případě dalšího zájmu je možné zařídit dotisk libovolného množství kalendářů za
cenu 135 Kč za jeden kus.
Autoři kolekce klasicky i digitálně zpracovaných snímků nazvané „zdejší krajina“ nehledali
výjevy senzační či jedinečné, chtěli pouze zviditelnit pohledy všední (a taktéž dosud malebná zákoutí
Vysočiny) prostřednictvím fotografií rodné vsi. Obyvatelům Pouchu patří omluva, snad jim příští
kalendář vše vynahradí...

Josef Hertl st.
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Ronovecký les
Ve druhé polovině šestnáctého století prožívaly české země období hospodářské prosperity.
Také město Německý Brod, i když poddanské, bohatlo a mohlo si dovolit koupit řadu okolních vesnic,
takže se stalo vlastníkem Šlapanova, Bělé (dnešní České Bělé), Perknova, Termesiv a jiných. Toto
prozíravé nakupování před více než čtyřmi sty lety přináší užitek i současnému Havlíčkovu Brodu.
Z poddanských vesnic se již dávno staly samostatné obce s vlastním majetkem. Město ale nikdy
nemuselo prodat rozsáhlé lesní komplexy ležící mimo havlíčkobrodský katastr a s výjimkou let 1950
až 1990, kdy byly všechny lesy zestátněny, mělo a má z lesů nemalý příjem.
Poslední vesnicí koupenou v těchto letech byl Kojetín. Podle smlouvy z roku 1603 kupuje
Německý Brod od pana Jana Rudolfa Trčky z Lipé ves Kojetín s rychtou mající právo šenku a s lesem
Sommerwaldem. Celkem za dva tisíce kop českých grošů. Současná výměra celého lesa připadla do
vlastnictví Brodu v roce 1873, kdy město koupilo velkostatek Břevnici i s částí Sommerwaldu ležícím
na břevnickém katastru.
V listině z roku 1572 (tzv. Dílčí cedule bratří Haugviců) je uvedeno Zumrwalt, objevují se i
názvy Sömmerwald. Lidé z okolních vesnic nejčastěji používali zjednodušený název Zimbold. Zejména
starší generace používá tento název dodnes. V doslovném překladu z němčiny je správně Letní les.
Název lesa je převzatý z německého jména hradu dnes nazývaného Ronovec, původně Sommerburg,
Žumburk, v překladu Letní hrad. Po roce 1945, při hromadném opouštění německých názvů, přešlo
tehdy již převažující jméno hradu Ronovec na celý les. Zdánlivě české jméno Ronovec má původ
v německém slově „die Ronne“ (česky dnes již nepoužívané slovo ostrve = osekaná kláda
s ponechanými zbytky větví, ve středověku používaná jako žebřík). V posledních letech je zase snaha
používaná německá jména do map vrátit, alespoň v českém překladu, takže obecní zastupitelstvo
muselo odmítnout návrh dát do mapy název Letní les, který se nepoužívá vůbec, a zůstat u
ustáleného a desítky let používaného názvu Ronovec. Protože v tomto článku bude pojednáno hlavně
o časech minulých, bude uváděn název Sommerwald.
Co vedlo naše předky k tomu, aby v zemědělské krajině ponechali
rozsáhlé komplexy lesů mezi Břevnicí a Rozsochatcem ve směru jih-sever a
Kojetín a Dolní Krupou ve směru východ-západ, již dnes nelze zjistit.
Pravděpodobně méně úrodná půda se ukázala jako nevhodná pro
případné založení vesnice a značné zamokření rozsáhlých ploch
neumožňovalo zemědělské obdělávání v rozsáhlejším měřítku. Desítky
hektarů pozemků tedy zůstaly zalesněny a až na výjimky není žádných
zpráv o pokusech založit na území dnešního
Sommerwaldu nějaké souvislé osídlení. Pouze
při údolí Břevnického potoka na skalnatém
ostrohu vybíhajícím z lesa skoro až k potoku byl
někdy po roce 1250 založen hrad, jehož jméno
les nese. Ale mohlo to být i obráceně, hrad mohl
dostat svoje jméno po lese, v němž byl založen. Středověký les nedotčený
lidskou činností se vůbec nepodobal lesům současným. Převládající
dřevinou byl buk a jedle a pravděpodobně nebyl tak hustý a neprostupný
jak se traduje. Převládaly velké stromy, pod jejichž rozsáhlými korunami se
nedařilo vzrůst menším stromkům a křovinám. Pouze když takovýto velikán
padl stářím nebo vlivem povětrnostních podmínek se na prosvětleném
místě v lese mohlo rozrůst množství mladých stromků, z nichž jen ten
nejsilnější po desítkách let zacelil jizvu v porostu po svém předchůdci.
Přiložené fotografie byly pořízeny okolo roku 1930.
Pokračování příště…

Jiří Polívka
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Úspěšná sezona hasičů v Kojetíně!
Jak informovalo první číslo Kojetínských listů, hasiče čekalo několik plánovaných soutěží.
Potěšením byl postup i na klání, svou úrovní již nepředpokládané (o tom ale později).
Nejen na sportovní úspěchy byl letošek bohatý. Mohutné trénování nevydržel sportovní stroj,
bez kterého je účast na ligových soutěžích jen pouhou účastí. Touto cestou bych rád poděkoval
jménem sboru a celého dětského kolektivu těm, kdo se podíleli na zprovoznění zásahové stříkačky a
přípravě materiálu, především panu Pavlovi Blažejovi, Michalovi Vrběckému, panu Václavovi Teclovi a
každému, kdo pomáhal s nácvikem. Zvláštní poděkování patří všem, kdo se zúčastnili brigád na
výkopu elektrické přípojky. Na této brigádě odpracovalo 18 nejskalnějších členů 144 hodin, čímž
získali 22000,- Kč, ze kterých bude částečně financována oprava sportovního stroje.
Před okresní soutěží nás zaskočilo nepěkné zranění a s tím spojené hledání náhradníka na
poslední chvíli. Naše družstvo nám pomohly doplnit dívky ze sousedního Rozsochatce.
Teď už ale o zážitcích, které vyvolávají zcela opačnou mimiku ve tváři.
První měření sil dětských kolektivů se konalo v České Bělé. Družstvo mladších i starších
postoupilo z druhých míst na okresní soutěž. Společně s mladšími postupoval první Rozsochatec a se
staršími první Česká Bělá.
Okresní soutěž v Havlíčkově Brodě byla zatím největším úspěchem našich mladých hasičů.
Družstvu mladších utekla bronzová medaile jen o chlup (nepovedl se požární útok, který ve stejném
celkovém součtu rozhoduje). Starší si poprvé vyzkoušeli mezinárodní disciplíny CTIF. Po výborných
výsledcích a vyhraném požárním útoku pocítili, jak těžké jsou zlaté medaile. Na krajské kolo do
Petrovic u Třebíče s námi postoupila i druhá Česká Bělá.
Kraj začal velice slibně, když naše hlídka po závodě požárnické všestrannosti přiběhla se
čtvrtým místem. Ačkoli jsme si takřka ve všech disciplinách (kromě požárního útoku, kde nás zradil
stroj) ještě vylepšili své časy z okresního kola, tak v krajském jsme stačili „jen“ na osmé místo.
Bylo velice příjemné v krajském klání odpovídat na dotazy: „kde že to ten Kojetín vůbec je“ a
s naší úzkou základnou si zasportovat v soutěži, ze které se postupuje na mistrovství republiky.

Miroslav Tichý ml.
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Po přestávce opět na okrese!
Okrskového kola v požárním sportu v Havlíčkově Borové se letos za SDH Kojetín zúčastnilo jen
jedno družstvo mužů. Třetí místo za Českou Bělou a Českou Bělou - dorostem zajistilo postup do
Okresního kola v Havl.Brodě.
Bez ambicí, s vypůjčeným strojem a s minimálním počtem soutěžících, kdy se museli do
běhavých disciplín zapojit úplně všichni, byla bronzová medaile, myslím, solidním výkonem.
Důležitější než medaile je ale alespoň částečné omlazení družstva, které bude snad příslibem v dalším
působení našeho SDH.

Miroslav Tichý st.
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Pranostiky na dobu předvánoční a Vánoce
Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček.
Světlé Vánoce- těžký snop.
Tmavé Vánoce-světlé stodoly.
Vánoční tma nalévá kravám vemena.
Na Vánoce mnoho hvězdiček-slepice nanesou mnoho vajíček.
Teplým Vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj.
Jak vysoko sněhu do Vánoc, tak vysoké bude seno.
Vánoce jsou Vánoce pečeně jest jejich sestra.
Možno-li o Štědrém dnu orati, zdaří se jarní žito i pšenice.
Leží-li o Štědrém večeru sníh na stromech, bude hojně ovoce.
24. prosinec - ŠTĚDRÝ DEN, Adama a Evy
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
25. prosinec - HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
Od půlnoci štědrovečerní do jitra kolikrát bude kohout kokrhat, za tolik neděl budeš pole orat.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
26. prosinec - ŠTĚPÁNA
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
Na svatého Štěpána každý se má za pána.
28. prosinec – MLÁĎÁTKA
O Mláďátkách den se omlazuje.
Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se brambory.
31. prosinec – SILVESTRA
Co v prosinci neuděláš, v lednu nedoženeš.
Lepší Vánoce tekuté než třeskuté (nebo naopak ?)

PF 2008
Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne 22. 12. 2007. Sestavili Josef Hertl st. a ml.
Dotazy a náměty pro příští vydání lze předávat v kanceláři obecního úřadu nebo na internetové adrese
www.kojetinhb.cz
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