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Vážení spoluobčané, 
opět jsou tu „KOJETÍNSKÉ LISTY“ - čtení na blížící se čas prázdnin a dovolených. 

Jménem celého zastupitelstva obce, ale i osobně, Vám přeji hezké prožití 
prázdninového či dovolenkového lenošení a načerpání nových sil do dalšího období. Doufám, 
že po dovolených se budeme scházet v prostorách klubovny SDH, kde se navzájem podělíme 
o prožité zážitky. 

OBECNÍ ÚŘAD 
Konání zasedání zastupitelstva obce se snažíme dodržovat v pravidelných měsíčních 

intervalech, o termínu jeho jednání jste informováni na vývěsce OÚ. Úřední hodiny na 
obecním úřadě jsou každé pondělí v týdnu od 1800 do 1900 hod. mimo dne, kdy se koná 
zasedání zastupitelstva obce. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Pravidelný odvoz komunálního odpadu probíhá k naší spokojenosti. Abychom 

neporušovali zákon o sběru a shromažďování nebezpečných odpadů při mobilních svozech 
nebezpečných odpadů, musíme je na místo svozu přinášet až v čase svozu uvedeném na 
plakátě – ne dříve! 

DOTACE – GRANTY 
Doposud jsme podali tyto žádosti:  

1) Program obnovy venkova Vysočiny „Vybudování kanalizace v rámci ZTV pro 6 RD 
Kojetín“, stav žádosti – byla vybrána pro poskytnutí dotace ve výši 111.000,- Kč 

2) Ministerstvo pro místní rozvoj „Komunikace v rámci ZTV pro 6 RD Kojetín“, stav 
žádosti – byla vybrána pro poskytnutí dotace ve výši 300.000,-Kč 

3) Ministerstvo pro místní rozvoj „Dětské hřiště v obci Kojetín“ stav žádosti – nebyla 
vybrána 

4) Kraj Vysočina rozvoj vesnice 2011 „Rekonstrukce místní komunikace v Pouchu“ stav 
žádosti – podána 

5) MAS Královská stezka – Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje 
venkova „Dětské hřiště v obci Kojetín“, stav žádosti – podána 

PŘIPRAVUJEME 
• Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „ Stavební parcely II. 

etapa“. Projektovou dokumentaci na opravu a rekonstrukci veškerých místních 
komunikací 

• Podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně intravilánu obce“. 

KULTURNÍ a VZDĚLÁVACÍ AKCE 
V letošním roce už proběhly některé tradiční akce: společenské plesy a taneční zábavy, 
setkání důchodců, besedy a přednášky, čarodějnice, ohňostroj a kulinářská soutěž, kácení 
Máje, viděli jsme divadelní představení ochotníků z Havlíčkovy Borové, uspořádali jsme 
zájezd do Horáckého divadla. 
V druhé polovině roku určitě připravíme naše již tradiční akce a společně přidáme nějakou 
novou. 
Všem, kteří se na přípravě a vlastním průběhu jednotlivých akcí podílejí, patří velké 
poděkování. 
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VESNICE ROKU 2011 
Jak všichni víte, i letos jsme se do této soutěže přihlásili. Hodnotitelská komise této soutěže 
navštíví naši obec v pondělí 13. 6. 2011 ve 1400. Všichni držte palce.  

MÍSTNÍ OBECNÍ KNIHOVNA 
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala již devátým rokem „Malou 
knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků 
neprofesionálních knihoven, kterých je v kraji Vysočina 565. V regionu Havlíčkův Brod byly 
oceněny titulem „KNIHOVNA VYSOČINY 2011“ tři knihovny a mezi nimi: Místní 
knihovna Kojetín – Jiří Polívka, s tímto komentářem: 

„Velice rádi jsme ocenili knihovníka (po roční pauze, kdy jsme vyhodnotili samé knihovnice), 
pana Jiřího Polívku, který vede Místní knihovnu v Obci Kojetín. Knihovna svým umístěním a 
vybavením připomíná spíše útulnou kavárnu, plnou zeleně. I to přispívá k tomu, že čtenáři 
knihovnu rádi navštěvují. Velké množství návštěvníků využívá bezplatný internet. Přesto, že je 
pan Polívka vytížen náročnou prací, neváhá navštěvovat vzdělávací akce pořádané krajskou 
knihovnou a velice dobře s ní spolupracuje i při zajištění požadované četby pro své čtenáře, 
pro něž neváhá pořádat také akce kolektivní. V knihovně je využíván AKS Clavius REKS.“ 

Za vzornou starost o knihovnu patří p. Jířímu Polívkovi naše velké poděkování. 
 

Ladislav Venc 
starosta obce 
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SDH Kojetín 
 
Soutěžní sezóna byla zahájena dne 28. 5. 2011 okrskem číslo 6 v České Bělé u příležitosti 130 
let od založení tamějšího SDH. Náš sbor se zúčastnil 2 družstvy. 
Mladší soutěžili ve složení: 

• Blažej Pavel ml. – strojník 

• Venc Petr ml. – savice 

• Plesl Ondřej – koš 

• Vrběcký Michal – hadice B 

• Novák Tomáš – rozdělovač 

• Plesl Jakub – levý proud 

• Venc Radek – pravý proud 

Umístili se na třetím místě za dvěma družstvy České Bělé, čili postupují do okresní soutěže. 
 
Složení staršího družstva: 

• Tecl Václav st. – strojník 

• Meloun Josef – savice 

• Tichý Miroslav st. – koš 

• Blažej Pavel st. – hadice B 

• Meloun Martin – rozdělovač 

• Venc Petr st. – pravý proud 

• Pazderka Zdeněk ml. – levý proud 

Obsadili první místo ve své kategorii a potvrdilo se „co se v mládí naučíš…“ 
Všem zúčastněným patří poděkování za opětovné umístění na čelních místech v okrsku a 

za reprezentaci obce. 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI 
Na 5. 7. 2011 připravujeme každoroční grilování s živou hudbou. Tímto si dovoluji pozvat 

nejen všechny členy našeho sboru, ale zároveň sousedy, přespolní, vaše známé, prostě 
všechny. Vaší přítomností podpoříte činnost sboru. 
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OCENĚNÍ ČLENA SDH KOJETÍN 
Významné ocenění, a to záslužná medaile druhého integrovaného záchranného 

systému, obdržel hasič tělem i duší, pan Josef Meloun. Slavnostní akt proběhl 12. 5. 
v Horáckém divadle v Jihlavě za přítomnosti čelních představitelů Kraje Vysočina a složek 
IZS SHČMS. Blahopřejeme! 
 

 
 
 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM ČLENA SDH KOJETÍN 
V těchto dnech oslavil významné životní jubileum, 80 let, náš nejstarší a stále aktivní 

člen, pan Václav Fidler. Oslavenec byl po celý život činným členem našeho sboru, i přes 
náročnou práci v zemědělství si vždy našel čas podílet se na kulturním a společenském dění v 
obci. Gratulujeme! 
 

 
 

Miroslav Tichý st. 
starosta SDH Kojetín 
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Zpráva o šestém ročníku kuchařské soutěže 
(pro ty, kteří tam nebyli, i pro ty ostatní) 

 
Ještě než zhodnotíme šestý ročník, musím se omluvit za dvě drobné nepříjemnosti v článku 
v Kojetínských listech č. 1/2010. 
 
Do výsledků soutěže v roce 2008 a 2009 se vloudila drobná chybička, a tak má správně být: 
 
Rok 2008 O nejlepší obložený talíř: 

1. Jana Hovorková 
2. Michaela Dušková (dnes už Tichá) 
3. Lenka Svobodová 
4. Jana Líbalová 
5. Zuzana Benová (dnes už Milichovská) 
6. Hana Teclová 

 
Rok 2009 O nejlepší bramborák: 

1. Michaela Dušková (dnes už Tichá) 
2. Jana Tichá 
3. Eva Niklová 
4. Iveta Holasová 
5. Jana Líbalová 
6. Hana Pazderková 

 
Všem dotčeným se omlouvám, protože i prezidenti se mohou někdy, i když výjimečně, splést. 
 
A teď již k soutěžení „O nejlepší pochoutku z listového těsta“. Letošní soutěž se zařadila 
k těm nejlepším v historii, neboť se sešlo celkem 24 pochoutek, což je druhý největší počet 
(více bylo jen pomazánek). 
Je neuvěřitelné, co lze z takového obyčejného těsta vytvořit. Osobně jsem do 30. 4. 2011 znal 
z listového těsta jen štrúdl od mých dvou babiček a výjimečně od manželky. 
 
Posuďte sami, bohužel jen podle názvu, jaké delikatesy se v soutěži objevily: 

• Masové šátečky a Lístkové rolády – Jarka Melounová 
• Kozelňáky – mistrovské dílo Michaely Tiché 
• Pivní soudečky – Michaela Vrběcká 
• Zelňáky – Marie Vencová 
• Štrůdl s tvarůžky – pikantní záležitost Boženky Pazderkové 
• Preclíky a Mufiny – Hanka Pazderková 
• Babiččin měšec – Eva Niklová 
• Čertovy rohlíčky – ostré jako břitva – Lenka Bártová 
• Svině špenátová – Hanka Teclová 
• Preclíky se zelím a uzeným – Zuzana Milichovská 
• Řezy se žampiony a uzeným –nevídaná kombinace – Marie Klementová 
• Kouzelné šátečky – Jiřina skoro Pleslová 
• Kremrole a štrůdl – Hanka Hertlová 
• Listové košíčky a Paštičky se šunkovou pěnou – chalupářka Kristýna Bursová 
• Babiččiny bobečky – výtvarné dílo Jany Teclové 
• Šneci – Ivana Šrámková 



7 
 

• Cibuláček – zajímavá chuť – Marie Tichá 
• Trubičky s masovou pěnou a Kalorická bomba – Jana Líbalová 
• Štrůdl se slaninou a šunkou – od jediné kuchařky z okolí, Marie Kocourkové z Brna 

 
V posledních dvou ročnících chybělo zastoupení kuchařek z Pouchu. Že by se tam 

přestalo vařit? Nebo byla špatná propagace soutěže? 
 

Porota pod odborným vedením p. Bárty měla přetěžkou úlohu v rozhodování, o čemž 
svědčí i fakt, že druhý den neměli členové chuť ani na oběd. 

Vzhledem k tomu, že soutěž byla velice vyrovnaná, musela zasedat dvakrát a nakonec 
rozhodla takto: 

1. Eva Niklová – dlouholetá favoritka všech soutěží, které se to konečně povedlo 
2. Marie Tichá 
3. Marie Klementová 
4. Jana Líbalová 
5. Marie Kocourková 
6. Lenka Bártová 
7. Kristýna Bursová 
8. Jana Teclová 
9. Hana Pazderková 
10. všechny ostatní soutěžící 

 
Musím konstatovat, že letos absolutně selhala dokumentaristika, neboť obecní fotograf se 

vůbec na soutěž nedostavil. Údajně měl již při pouhém pomyšlení na všechny dobroty 
žaludeční problémy. A tak pár obrázků, které pořídil pan hostinský a které dodnes nikdo 
neviděl, vzniklou situaci nezachránilo. 
 

Ještě poznámka k cenám útěchy – semínka letniček. Vzhledem k problémům se semeny 
slunečnic v loňském roce, která měla velice nízkou klíčivost, rozhodl jsem se letos stav 
napravit. Proto jsem zakoupil v prodejní akci za velmi výhodné ceny semínka letniček. 

Byla to rozsáhlá kolekce letniček od zakrslých, nízkých, polovysokých po vysoké. Až 
doma po nákupu jsem zjistil důvod, proč byly květiny v akci. Všechny balíčky měly totiž 
prošlou záruční lhůtu. Ne o měsíc, jak by se dalo předpokládat, ale o 4 až 6 let. Po zralé 
úvaze, zda vůbec tyto produkty do soutěže dát, jsem dospěl k názoru, že vypěstovat květinu 
z čerstvého semínka umí každý, ale vypiplat rostlinku ze semínka 6 let starého, to už je 
umění. A tak uvidíme, zda naše dobré kuchařky jsou i dobré zahradnice. 
 

Po letošní soutěži se objevilo několik připomínek, které se týkaly absence žen 
v porotě, omlazení poroty, změny termínu soutěže a dokonce i výměny prezidenta. Všechny 
připomínky jsem vzal na vědomí – to je jediné, co se s nimi dá dělat. 
 

Závěrem chci poděkovat všem účastnicím soutěže, porotě, SDH za finanční podporu i 
všem, které soutěž zajímá. 

Věřím, že se v hojném počtu a ve zdraví sejdeme opět za rok. 
 
Tak nashledanou při 7. ročníku. 
 

Jaroslav Blažej 
prezident soutěže 
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Ronovecký smrk 
 

V Sommerwaldu roste určitě více stromů, které by si zasloužily nějaký druh ochrany 
nebo alespoň zápis do nějakého seznamu. Například v části lesa, kde se říká V modřínech, 
roste v mladším smrkovém lese asi deset mohutných modřínů starších určitě více než sto let.  

Jako chráněný strom je od roku 1988 vyhláškou tehdejšího Okresního národního 
výboru v Havlíčkově Brodě z 12. 12. 1988 zapsaný Smrk obecný (Picea abies) rostoucí 
v blízkosti zříceniny hradu Ronovce nedaleko Břevnického potoka. Strom po vykácení 
okolního lesa vysoko přesahuje nad okolní mladý les. Od Kojetína je nejlépe přístupný po 
cestě od železničního přejezdu na silnici do Dolní Krupé a pak po pěšině od chaty přes louku 
k lesu. Většina neznalých návštěvníků hradu Ronovce, kteří přicházejí po žluté značce, ke 
stromu ani nedojde. Netuší totiž, že stačí sejít po pěšině obloukem necelých sto metrů pod 
hrad a jsou u smrku. Základní informace získají z informační cedule stojící nedaleko stromu. 
Následující údaje jsou z publikace z roku 1994: obvod je 3,6 m, výška stromu 41 m, výška 
koruny 36 m, šířka koruny 13 m. Podle geodetického měření, prováděného asi před deseti lety 
by výška stromu měla být 48 metrů. Předpokládané stáří stromu není uvedeno, říká se, že 
může mít až 200 let. Když se asi před deseti lety vykácel les na svahu pod hradem směrem 
k Chrasti, byl skácen i mohutný smrk pod svahem. Tehdy pan Miroslav Klouček z Havl. 
Brodu spočítal podle letokruhů na pařezu jeho stáří na 164 let. Tento smrk nebyl zdaleka tak 
mohutný jako ten chráněný. 

Asi před třemi lety začal smrk od vršku usychat a někteří mu prorokovali jeho brzký 
zánik. Zatím se však zdá, že se jeho uschlá část nezvětšuje, takže je naděje, že strom poroste 
dál. Je však otázkou, jestli si dokáže z některé větve vytvořit náhradní vršek. U takto starého 
stromu by to prý bylo neobvyklé. 

Na fotografiích je vidět usychající vršek stromu. 

 
Jiří Polívka 
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Něco z historie 
 

V poslední době mohli zájemci o regionální historii přijít do místní knihovny na dvě 
podvečerní přednášky o středověkém dolování a zpracování stříbra v okolí. Pan Jaroslav 
Havlíček hovořil o historii dolování stříbra v okolí Stříbrných Hor a Mgr. Petr Hrubý 
z Jihlavy o záchranném výzkumu na trase silničního obchvatu České Bělé. 

Jako celá Vysočina, tak i okolí naší vesnice bylo porostlé lesem, kterým procházeli 
středověcí prospektoři, využívali své znalosti a hledali povrchové projevy možných ložisek 
stříbrné rudy. Většinou vykopali průzkumnou jámu na rostlou skálu, a když nic nenašli, jámu 
opustili. Někdy se jim poštěstilo najít trochu rudy, kterou pak většinou přímo na místě vytavili 
a opět lokalitu opustili. Jámy samozřejmě nezahrnovali, a tak tato místa zase zarostla lesem. 
Pouze v místech, kde narazili na rudnou žílu, se trvale usadili na dobu potřebnou k vytěžení 
lokality. Na těchto místech pak pravděpodobně vznikly středověké vesnice. 

V dalších staletích pak byla většina krajiny odlesněna a proměněna na zemědělskou 
půdu. Překážející jámy byly zavezeny a kopce hlušiny byly srovnány se zemí. Pouze v lesích 
a na neobdělávané půdě zůstaly někdy terénní nerovnosti po této středověké těžbě. 

O případné těžbě stříbra v okolí naší vesnice nejsou písemné zprávy. Nedá se už zjistit, 
v jakém rozsahu zasáhla stříbrná horečka okolí naší vesnice, ale určitě i zde procházeli ve 
třináctém století lidé a snažili se objevit výnosnou lokalitu. Okolí vesnice je již stovky let 
rozoráno, takže zmizely veškeré terénní nerovnosti po případné těžbě. Snad jen v lesích se 
občas narazí na jámu neurčitého původu, o které se však nedá dokázat, že je pozůstatek po 
dolování stříbra.  

Na fotografii vidíte kousek strusky vzniklé při tavení stříbrné rudy. Autor těchto řádků 
ho našel na kraji pole u rohu lesa Zajfa přibližně v místech, kde se cesta přes kopec 
k Jilemníku přibližuje k rohu lesa. Ten druhý, menší kousek, našli na stejném místě o několik 
měsíců později pracovníci muzea z Havlíčkova Brodu, kteří potvrdili, že se skutečně jedná o 
strusku z tavení stříbra. Struska připomíná kousek černého skla s bublinkami, po umytí se 
leskne a na lomu je hladká. Je možné, že někdo z čtenářu tohoto příspěvku našel nebo najde 
podobný kousek. Není problém donést ho do muzea k prozkoumání. 

 
Jiří Polívka 
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Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne 11. 6. 2011.  
Sestavili Josef Hertl st. a Josef Hertl ml. 

Dotazy a náměty pro příští vydání lze předávat v kanceláři obecního úřadu nebo na internetové 
adrese www.kojetinhb.cz 

 
 

Redakční rada touto cestou děkuje za poskytnuté příspěvky a těší se na další 
spolupráci. 

V roce 2011 významné životní jubileum oslaví nebo již oslavili tito 
kojetínští občané 

 
Marie Fidlerová   čp. 25  90 let 
Věra Vencová   čp. 66  85 let 
Jarmila Dočekalová  čp. 63  85 let 
Václav Fidler   čp. 25  80 let 
Anna Hertlová   čp. 8   75 let 
Jiří Fikar    čp. 71  75 let 
Věra Zadinová   čp. 10  70 let 
Olga Teclová   čp. 4   70 let 
Jitka Lahutová   čp. 44  65 let 
Božena Pazderková  čp. 74  60 let 
Zdeněk Pazderka  čp. 74  60 let 
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní pohodu. 
 

Výročí naší obce 
V tomto roce si připomínáme nikoli bezvýznamné výročí existence naší obce. Před 

šesti sty šedesáti lety, roku 1351- na den svaté Lucie, je Kojetín poprvé zmiňován v písemné 
listině, která se dochovala. 

Pokud bychom hledali historické souvislosti, je třeba pátrat ještě přinejmenším o 
století dříve a přenést se do třináctého století -  období kolonizace vysočiny osadníky 
z přelidněných německých zemí. 

Obrázek na titulní straně Kojetínských listů napovídá, jak mohlo osídlování spojené se 
zakládáním vsí probíhat… 

 
Josef Hertl st. 


