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Milí spoluobčané, 

s příjemným ochlazením po červencovém tropickém počasí Vám opět přinášíme 
informace z naší obce. Najdete zde mimo jiné podrobnosti o pokračující rekonstrukci školy 
a úpravě zeleně. Protože jsme se přehoupli do druhé poloviny prázdnin, je na čase informovat 
o akcích, které se u nás uskuteční na podzim. Těším se, že se spolu na připravovaných akcích 
setkáme. 

OBECNÍ ÚŘAD 
Zasedání obecního zastupitelstva je většinou v pravidelných měsíčních intervalech (mimo 
začátku prázdnin), o jeho konání jste informováni na vývěsce OÚ. Úřední hodiny na obecním 
úřadě jsou každé pondělí v týdnu od 1800 do 1900 hodin mimo dne, kdy se koná zasedání 
obecního zastupitelstva. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Pravidelný odvoz komunálního odpadu probíhá k naší spokojenosti. Opět připomínám, abychom 
pří mobilním svozu nebezpečného odpadu neporušovali zákon o sběru a shromažďování 
nebezpečných odpadů, musíme je na místo svozu přinášet až v čase svozu uvedeném na plakátě - 
ne dříve! Obec se i letos zapojila do akce Čistá Vysočina v rámci projektu Kraje Vysočina 
„Zdravý Kraj Vysočina“ v měsíci dubnu 2013. 

DOTACE - GRANTY 
Uskutečněné a probíhající dotační akce:  

1) Státní zemědělský intervenční fond „Program rozvoje venkova“. Projekt - „Stálá 
výstavní expozice v duchu vesnického muzea v budově bývalé školy Kojetín“. 
Stavební práce včetně nového vnitřního vybavení jsou dokončeny. Celkové výdaje 
projektu 398.186,- Kč. V současné době je podaná na SZIF žádost o proplacení výdajů 
(dotace) ve výši 296.170,- Kč. Nyní zbývá doplnit jednotlivé expozice a zahájit provoz. 
Tato žádost byla podána prostřednictvím sdružení MAS „Královská stezka“, jehož jsme 
členy. 

2) Program obnovy venkova Vysočiny „Oprava a rekonstrukce místní komunikace 
Kojetín “. Jedná se o přístupovou komunikaci k rodinným domům č. p. 73, 67, 65, 64, 74. 
V současné době probíhá stavební řízení o povolení stavby a byl zaplacen správní 
poplatek za toto řízení ve výši 10.000,- Kč. Na tuto akci je přislíbena dotace z Kraje 
Vysočina ve výši 109.000,- Kč.  

3) Operační program Životní prostředí. Projekt „Kojetín - revitalizace zeleně intravilánu 
obce“. Stav projektu - je uzavřená smlouva o dílo s vybranou firmou „ZAHRADA 
Olomouc s.r.o.“ s dobou plnění do 30. 3. 2014 a celkovou cenu díla 609.713,- Kč. 
V současné době se tento projekt realizuje. 
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4) Stavební parcely II. etapa - 27. 2. 2013 nabylo právní moci územní rozhodnutí 
o umístění stavby a změna využití území „14 stavebních parcel pro rodinné domy 
a základní technickou vybavenost - Kojetín“. Nyní je nutno zpracovat prováděcí 
projektovou dokumentaci a zažádat o stavební povolení. 

5) Program péče o krajinu. Projekt - „Cesta k Jilemníku - výsadba liniové zeleně“ . 
Jednalo se o vysázení listnatých a ovocných stromů podél cesty k Jilemníku. Celkové 
náklady: 45.945,- Kč, výše dotace: 100 %. Projekt je již dokončen. 

6) Program Podpora přirozených funkcí krajiny - tvorba a obnova ekostabilizačních 
prvků v krajin ě. Projekt je pokračováním výsadby ovocných a listnatých stromů a 
remízků v katastru obce. Stav projektu - je podána žádost o přiznání dotace. 

KULTURNÍ a VZĚLÁVACÍ AKCE 
Známé termíny: 

• 16. srpna 2013 „GRILOVÁNÍ PRASETE “ - pátek večer od 1900 u budovy bývalé školy 

• 6. září 2013 „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI “ - pátek odpoledne hřiště u bývalé 
školy 

• 19. října 2013 „POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA “ - sobota večer kulturní dům 

• říjen 2013 „DRAKIÁDA “ - bližší termín a místo budou ještě upřesněny 

• listopad 2013 „UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ “ 

• prosinec 2013 „SLAVNOSTNÍ OTEV ŘENÍ STÁLÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE 
V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY “ 

Doufám, že k našim již tradičním akcím přibudou další nové. Velké poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě a vlastním průběhu jednotlivých akcí podílejí. 

VESNICE ROKU 2013 
V letošním roce odsouhlasilo zastupitelstvo obce odpočinek od soutěže, načerpat síly na příští 
rok a pro letošek přihlášku do soutěže nepodávat. Tak snad to dopadne příští rok. 

 

 

Za obecní zastupitelstvo hezký zbytek prázdnin přeje 

 

Ladislav Venc, starosta obce 
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Naše krajina 

Kojetínský katastr není rozlehlý, čítá cirka 800 hektarů polí, lesů, luk a vodní plochy. Od 
sousedních jej dělily odpradávna označené hranice v podobě potoků a cest, např. na Piongru 
(v místě, kde obec již několik let plánuje vybudovat retenční nádrž) býval rybník, jehož pravá 
polovina patřila bělským měšťanům.  

Krajina bývala členitá, hospodaření v souladu s přírodními zákony dávalo obživu zdejším 
obyvatelům. Tolik nostalgie, současná realita je jiná.  

Velkovýrobní technologie odstartovaná v padesátých letech scelováním pozemků 
přetvořila i zdejší krajinu na kulturní (step), prostou zeleně v podobě stromořadí, remízků 
i soliterních stromů, zachovány zůstaly pouze aleje podél silnic, jež dnes paradoxně ohrožují 
bezpečnost silničního provozu. Následky nešetrných zásahů do krajiny pociťujeme stále 
zřetelněji, půda narušená erozí vodní i větrnou vykazuje úbytek ornice, zejména na horizontech 
katastru. Tolik současnost, snad se blýská na lepší časy. 

Svaz ochránců přírody při JZD Česká Bělá iniciovaný Antonínem Mrtkou z Počátek byl 
první vlaštovkou. Členové tohoto spolku započali po roce 1980 ozeleňovat polní cesty a svažité 
břehy - jejich činnost však byla tlumena nelibostí některých THP jako překážka soc. 
hospodaření, která se musí zlikvidovat. Z výsadeb zbyla pouze torza.  

Našli se další jedinci, kteří v ozeleňování pokračovali. Jejich zásluhou dominuje dnes 
několik soliterních lip v extravilánu obce, břízy kolem koupaliště či stromy a keře kolem 
Šimkova rybníčku. Aktivní byli i členové MS Kojetín a SDH Kojetín (např. výsadbou cesty 
u vodárny, břehu pod Dočekalovými či později vybudováním oplocenky remízku „U smrku“). 
Zhruba před deseti lety byla několika nadšenci osázena hraniční mez na Vlachově, založeno keřo 
- stromořadí podél ekofarmy Vl. Klementa a poněkolikáté dosázen (tentokrát již oplocený) 
remízek „U Smrku“. Poté iniciativa ustala. 

V letošním roce se naskytla možnost získat dotace z fondu Ministerstva zemědělství na 
Program péče o krajinu zahrnující liniovou výsadbu nelesní zeleně. Obec Kojetín vstoupila do 
tohoto programu a podařilo se realizovat výsadbu podél cesty na Jilemník mezi poli. Byly 
vysázeny duby, javory, jeřáby a z ovocných stromů vysokokmeny hrušní, vše pod dohledem 
Agentury ochrany přírody a krajiny. Výsadbových prací se zhostilo Myslivecké sdružení Kojetín 
i obyvatelé obce. MS Kojetín po dohodě zajišťuje i následnou péči. Klimatické podmínky byly 
jarní výsadbě poměrně příznivé, a tak se stromkům zatím daří. 

V těchto dnech Obec Kojetín zpracovává projekt (jehož garantem i dodavatelem 
výsadbového materiálu je Zahradnictví Křesťan v Havl. Brodě) další etapy výsadby nelesní 
zeleně v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, který by měl zahrnovat tři 
samostatné, ale funkčně propojené úseky.  
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První úsek představuje dosadbu podél cesty na Jilemník ovocnými dřevinami až ke vsi, 
na ni by navazovala boční větev doplněná remízky (druhý úsek) napojená v místech bývalé 
úvozové cesty za Hertlovy - přibližně v místech, kde se pálí čarodějnice. Uvažovaný třetí úsek 
opět s remízky představuje výsadbu bývalé hraniční cesty mezi Kojetínem a Jilemníkem.  

Bohužel se nám nepodařilo získat souhlasy vlastníků pozemků prvého úseku, jejich vztah 
ke zdejší krajině není jejich prioritou, komunikace vázne. Proto jsme prvý úsek ovocných 
stromků (starých krajových odrůd) museli z projektu vypustit. I přesto výsadbou zbývající 
doprovodné liniové zeleně (v kombinaci s remízky) vznikne vcelku logické propojení polních 
cest, jež harmonicky rozčlení intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu. 

Srovnatelnou akci (ve vzdálenosti pouze několika set metrů od třetího ůseku kojetínské 
výsadby) připravuje Honební společenstvo Kojetín - Ronovec (jako zřizovatel a zároveň i žadatel 
o dotaci) na Jilemnickém katastru ozeleněním bývalé úvozové cesty za Hejnovy směrem ke 
Kojetínu. Protagonistou je Ing. Milan Hůrka z Jilemníku, který je zároveň duchovním otcem 
(včetně přípravy a realizace projektu) kojetínské polní výsadby na jaře 2013 i výsadby 
plánované. Obec Kojetín s Honebním společenstvem Kojetín - Ronovec oba projekty společně 
připravují se snahou zapojit širší veřejnost při výsadbě i následné péči. Je jedno, jedná-li se 
o spolky v obci či jednotlivce. 

Přestože současná legislativa dává zelenou podobným aktivitám, je poměrně náročné po 
všech stránkách dotace získat. Proto bych chtěl poděkovat všem aktérům za jejich nezištnou 
pomoc. Stejně bych chtěl poděkovat vlastníkům pozemků za jejich souhlas s realizováním 
výsadby a uživatelům za jejich toleranci, za jejich ochotu respektovat omezení při 
obhospodařování polí v místě výsadeb stromků a keřů.  

 

Josef Hertl, místostarosta 
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Stálá výstavní expozice 

Každá obec váže svou existenci k nejstarším dějinám, proto hledá a mapuje důkazy 
o vlastní historii. V podstatě se jedná se o kulturní povědomí i dědictví. Výjimkou není ani náš 
Kojetín, který přestože nepatří k nejlidnatějším a ani nejstarším vsím zdejšího okolí, prošel 
vývojem změn, které nesla doba a které stojí za zaznamenání. 

V tomto příspěvku bych se zaměřil na historii zdejší školy, která dodnes představuje 
symbol kulturního vzdělání a mohla by být nazvána dominantou obce. Přestože byla výuka pro 
nedostatek dětí v roce 1974 ukončena a budova je od těchto let nazývána „bývalou školou“, 
prošla i ona celou řadou změn. Za nejpodstatnější lze považovat rozhodnutí o tom, jak naložit 
s chátrajícím objektem v majetku obce. Na veřejném zasedání bylo rozhodnuto školu neprodat 
(zájemcům o provozování dílny), ale vytvořit z ní stánek kultury. 

Za tím účelem bylo zejména členy SDH rekonstruováno celé dolní patro, byla zřízena 
knihovna, klubovna SDH a sociální zařízení - vše jako zázemí pro kulturně společenské dění 
v obci přístupné všem. 

Následně se podařilo částečně rekonstruovat i třídu v prvním patře, při příležitosti setkání 
rodáků zde byla instalována výstavní expozice. Následovala přístavba venkovního altánu se 
zvoničkou, v okolí školy vzniklo dětské hřiště vybavené houpačkami, maketou lodi a dalšími 
atrakcemi. Tím by mohlo být kulturní předsevzetí splněno.  

V letošním roce se naskytla možnost z Programu rozvoje venkova získat dotaci na 
vybudování stálé výstavní expozice v duchu vesnického muzea. Za tím účelem byla 
rekonstruována (rovněž chátrající) druhá třída v patře školy, práce se dotkly kromě kompletní 
výměny podlahy i stropu a půdních prostor. I zde pomáhali aktivní občané a tradičně SDH. 

V předvánočním čase bychom zde rádi provedli slavnostní otevření již výše zmiňované 
historické expozice. Při té příležitosti máme v plánu uspořádat výstavu zaměřenou přímo 
k historii školy a připravit drobnou publikaci ze vzpomínek paní Věry Šrámkové, rodačky 
z kojetínské kovárny. Snad se vše podaří. 

Bez pomoci občanů to ale není možné, proto se obracíme na ty, kteří mohou přispět svou 
„troškou do mlýna“. Tím mám na mysli pomoc při přípravě výstavy a zejména poskytnutí 
(zapůjčení) exponátů. Za exponáty lze považovat vše, co se váže ke škole (vysvědčení, učebnice 
i vzpomínky sepsané na list papíru, fotografie, žákovské knížky, učební pomůcky atd. Zapůjčené 
dokumenty po okopírování majitelům vrátíme. Ve stálé výstavní expozici uvítáme i drobné 
předměty vybavení domácnosti, jako exponát není bohužel možné přijmout předměty rozměrné 
vhodné do venkovní expozice. 

Josef Hertl, místostarosta 
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Pohled od jihozápadu 

Byl jsem požádán o pravidelné příspěvky do Kojetínských listů. Hned na úvod prohlašuji, 
že můj příspěvek není namířen proti žádnému člověku z Kojetína. Chápejte to jako pohled 
nezaujatého návštěvníka, který přijede do vsi a trochu se rozhlédne.  

Příspěvek se týká údržby veřejných prostranství - sečení trávy. Zelených ploch máme 
dost a údržba dá mnoho práce. Tady patří poděkovat všem, kteří se starají o plochy před svými 
domy, o které by se kolikrát ani starat nemuseli. Přispívají tak k dobrému vzhledu obce.  

Pozastavit bych se chtěl u sečení velkých ploch sekačkou. Zůstávají totiž po ní hromádky 
a pruhy nesesbírané trávy. Nevím, zda je v úmyslu trávu nesbírat nebo jde o vadu stroje. 
Každopádně plochy takto posečené nepůsobí dobrým dojmem, nehledě na to, že tato tráva 
zaroste do nového porostu.  

Dále bych si dovolil upozornit na místa, kam se sekačka nedostane. Například svahy 
v okolí bývalé školy, ohraničení dětského hřiště, okolí stromů a keřů, břehy rybníků apod. 
Přesto, že potřebnou techniku obec vlastní, je škoda, že se nevyužije a tato místa se nedosečou. 
Celkově pak dílo vypadá, že je nedokončené a dojem je nevalný.  

A poslední věc - když už se poseče, zůstanou po vsi hromady, které rychle zahnívají a po 
určitém čase je problém je odstranit, aniž by po nich nezůstaly stopy. Ideální by bylo sekat 
pravidelně vše najednou, včetně těch nedostupných ploch a trávu hned odklidit. Za příklad 
dávám náves v Žižkově Poli nebo Radostín na Žďársku.  

Já vím, teď si mnozí řeknou: „Ono se ti to píše, ty vole, ale pojď si to zkusit!“ A tak se 
hlásím na brigádu s vlastním křoviňákem, jen dejte vědět, kdy. Děkuji za pozornost. 

 

 

 

Jaroslav Blažej 
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Putování na hrad Ronovec 

Některé nápady vypadají zpočátku jako pitomost. Tenhle nápad - putování na hrad 
Ronovec - vznikl, kde jinde, než v hasičském klubu asi dva měsíce před akcí, někde kolem 
půlnoci, kdy jsme uvažovali, co uděláme s oslavami svatého Jiří a méně svatého Jaroslava. Jak se 
později ukázalo, zas tak velká pitomost to nebyla. Malou inspirací pro tento výlet nám byla 
vycházka jednoho občana z Kojetína, který se svou přítelkyní loni, v podzimním čase, hrad 
navštívil. V romantickém prostředí zpustošené zříceniny, mezi vzrostlými kopřivami, spolu 
popíjeli svatomartinské víno a tiše si broukali písničku …. ty jsi, Martine, strom zelený …. 
Přesto, že měli večer po ochutnávce menší problém, jak se dostat domů, rozhodli jsme se i my 
uskutečnit tam také naše oslavy. Nejdříve to vypadalo na skromnou akci, podobnou té 
svatomartinské, ale s blížícím se termínem se záležitost rozrostla do téměř nekontrolovatelných 
rozměrů. Objevily se, mimo jiné, nápady uspořádat na Ronovec řádné procesí s křížkem, 
korouhvemi, obecním i hasičským praporem a za zpěvu písní s předříkáváním. Toto bylo 
pořadateli striktně zamítnuto. Nemalé dilema vzniklo, zda na hradě konzumovat pivo lahvové, či 
chlazené točené, což představovalo buď zavést na zříceninu elektrický proud, nebo obstarat 
centrálu. Když už byla centrála zajištěna, zůstali jsme u lahváčů. Některé budoucí poutníky tento 
počin zcela vyvedl z míry a točené pivo si nakonec nesli v pet-lahvích. 

Čas rychle uběhl a přišel 27. duben 2013, kdy se akce konala. O dobrém zajištění 
pochodu svědčí fakt, že na hrad jako předvoj vyjely hasičská Avie s proviantem a traktor 
s vlekem se dřevem, stoly, lavičkami a ostatním materiálem. Úderem 14. hodiny se vydal na 
cestu průvod s účastí více než 50-ti lidí místních i přespolních, od nejmenších kojenců až po 
důchodce. Podle stanoveného programu překonali pochodníci nejdříve rozkopaný mostek za obcí 
a následovalo krátké zatavení u nejkrásnějšího stromu v Kojetíně. Jedná se o statný buk na návrší 
nad Zikmundovou zahradou. Zde musíme konstatovat, že o prohlídku byl malý zájem. Ale ti, co 
se zastavili a došli až ke stromu, nelitovali. Velkým nedostatkem je, že buk není ze silnice téměř 
vidět kvůli okolnímu křoví. A tak vznikla myšlenka uskutečnit na podzim akci na „Zviditelnění 
nejkrásnějšího stromu v Kojetíně“, která bude spočívat v odstranění náletových dřevin a křoví. 
Samozřejmě po povolení od obecního úřadu. 

Putování pokračovalo po silnici na Dolní Krupou, v určitém místě jsme odbočili na louku 
a pokračovali lesem až k Prdlavé studánce. Zde bylo druhé zastavení a občerstvení chladnou 
vodou. Někteří pamětníci zavzpomínali na dobu, kdy byla studánka ukryta ve velké houštině 
a pod ní, na potůčku, rostla spousta konvalinek. Dnes není po konvalinkách ani stopy a kolem 
jsou už vzrostlé stromy. Zkrátka čas letí, příroda se mění a my s ní. 

Po této zastávce už zbývala jen malá část trasy ke hradu. Ten se po krátké době před námi 
otevřel a s ním i perfektně připravené posezení, oheň a hry pro děti, včetně malé polní střelnice, 
kde si děti mohly vystřelit, se souhlasem rodičů, i láhev Fernetu. Ostatně s hlídáním dětí byly 
nesnáze, protože se okamžitě po příchodu živelně rozutekly po hradbách. Stoly se prohýbaly pod 
množstvím zákusků a buchet, které napekly kojetínské hospodyňky. Nechyběly ani buřty, již 
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zmíněné pití a vzájemně nabízené ochutnávky něčeho tvrdšího z donesených „placatek“. 
Domníváme se, že takový nájezd lidí nepamatuje Ronovec od dob husitských válek. Určitě by 
žasl i Smil z Lichtenburku, jenž hrad v letech 1250 až 1260 založil. 

Příjemné posezení, kdy nám přálo i počasí, zpestřil svým odborným výkladem p. Jiří 
Polívka. Seznámil nás s historií hradu i s výzkumem, který na Ronovci prováděl p. Čapek 
z Dolní Krupé. K večeru, kdy se už čas nachýlil, jsme se po skupinkách různými cestami vraceli 
domů. Zříceninu jsme uvedli do původního stavu a jako poslední odjela i motorizovaná skupina, 
která po krátkém bloudění Sommerwaldem dorazila v pořádku do vsi. Po návratu bylo v altánku 
vyhodnoceno putování jako zdařilé a bylo rozhodnuto, že se příští rok zas někam vypravíme. 
Pochod bude jistojistě o něco delší a kam? Mnozí již tuší - a ti ostatní, nechte se překvapit. 

Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě a zajištění putování podíleli. Děkujeme též 
hajnému, p. Zdeňkovi Sommerovi, který nám umožnil projet Sommerwaldem a pochod 
uskutečnit. 

 

Za všechny zúčastněné, ve vší skromnosti 

Jiří Bárta, hlavní organizátor a otec myšlenky 

Jaroslav Blažej, zapisovatel (a prezident) 
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů 

Letošní rok jsme zahájili brigádami na rekonstrukci vrchní části bývalé školy. Zde bylo 
třeba provést demoliční práce, což nebylo jednoduché. 

Dále byl proveden sběr elektroodpadů pro firmu Elektrovin, která nám za sebrané věci 
vždy zaplatí, což není špatné. 

Soutěžní sezóna pro nás začala okrskovým kolem v Jitkově s účastí dvou mužstev za 
špatného počasí. Muži obsadili třetí místo za dvěma družstvy z České Bělé, což znamenalo 
postup do okresního kola. Ženy obsadily druhé místo a také postup. Následovalo kolo okresní 
v Havlíčkově Brodě, kde už to na postup nebylo. Muži obsadili třetí místo a ženy druhé, 
vzhledem k počtu přípravných tréninků je to dobré umístění a reprezentace obce. 

Hlavním úkolem byla příprava dětského turné v požárním útoku, jehož zajištění nebylo 
jednoduché vzhledem k počtu přihlášených týmů - 50 mužstev. Sehnat pro každý tým hodnotné 
ceny není v dnešní době jednoduché. Myslím, že tolik dětí v Kojetíně ještě nebylo. Nakonec vše 
dopadlo na jedničku. Soutěžící a jejich doprovody nešetřili chválou a vypili a snědli vše, co bylo 
připraveno. 

Touto cestou chci poděkovat všem členům i nečlenům za obětavou přípravu této akce, 
která posunula sbor i obec zase kousek dopředu. 

Miroslav Tichý, starosta sboru 
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Dorost 2013 

Tento ročník začal pro dva z dorostenců soustředěním v Pacově, kde je učí metodiku 
běhání 100m s překážkami. V kategorii dorost jednotlivci reprezentují SDH Kojetín Martin 
Venc, Jiří Holas, Jan Meloun, Miloš Venc a za jednotlivkyně Sabina Líbalová.  

Dorostenci jednotlivci běhají v těchto disciplínách: 100m překážek, dvojboj a vědomostní 
test. 

První soutěží pro tento rok bylo okresní kolo konané 19. 5. 2013 v Havlíčkově Brodě.  

Pro velkou účast jednotlivců se na 19. místě umístil Miloš Venc. Na 14. místě se umístil 
Jan Meloun. Na 9. místě se umístil Jiří Holas. Na výborném 2. místě se umístila Sabina Líbalová 
a na 1. místě se umístil Martin Venc a oba dva si zajistili účast na krajském kole, které se konalo 
v Havlíčkově Brodě 9. 6. 2013. 

Na krajském kole Sabina Líbalová zaběhla zatím svojí nejrychlejší stovku, přestože brala 
antibiotika, tak se umístila na skvělém 7. místě. Martin Venc zaběhl zatím svojí nejlepší stovku, 
ale i to nestačilo a musel rozhodnout dvojboj, který vyhrál a tím si pomohl k výbornému 3. místu 
a zajistil si postup na Mistrovství České republiky, kam se vypravíme po páté za sebou. 

Mistrovství ČR dorostu se koná 6. - 7. července v Jablonci nad Nisou, Sportovní areál 
Střelnice. Podpořit ho jede věrný FAN CLUB. Na MČR jsme odjížděli netradičně v pátek. 
Ubytování jsme měli domluvené nedaleko Jablonce na horské chatě v Kořenově. 

Pro Martina byla prezence v sobotu brzy ráno, ale 100m překážek běžel po páté hodině 
odpoledne. Hned na prvním pokusu si zaběhl svůj osobní rekord a ten měl hodnotu 18,73s. Na 
druhém pokusu lehce zaváhal na kladině a vše chtěl dohnat na rozdělovači, který se mu bohužel 
nepovedl a zapsal si neplatný pokus. Celkově se v kategorii dorostenci jednotlivci na 100m 
překážek umístil na 13. místě. 

Druhý den byl na programu vědomostní Test a Dvojboj. Na psaní testu čekal hodinu, ale 
vůbec ho to nerozhodilo a test napsal bez chyby. Při tréninku na dvojboji si odřel ruku, ale 
zdravotní bratr mu bolístku (bebí) ošetřil a trénoval dál. Při prvním pokusu na dvojboji si zaběhl 
osobní rekord a jako první z kojetínských běžců se dostal po 16 sekund. S časem 15,85 se umístil 
na krásném 5. místě, pouhou 0,1s od bronzu. Druhý pokus opět nedokončil, kvůli odfláknutému 
minimaxu. 

Martin se celkově umístil na 8. místě. 

Radek Venc, vedoucí mládeže 
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Dětská sezóna 2013 

Tento ročník jsme se museli spojit s vedlejším SDH Čachotín, kvůli nedostatku dětí. Běhali jsme 
pod záštitou SDH Kojetín. První tréninky se věnovali především štafetě 4x60m a požárním 
dvojícím. Nakonec jsme zkoušeli požární útok, kde jsme museli vyzkoušet pár nových postů. 

Obvodové kolo Jitkov 4. 5. 2013 
Na štafetě 4x60m měla každá vesnice svojí štafetu. Zde nás podržela štafeta z Kojetína a s časem 
51,53s se umístila o 2 desetiny na 2. místě. Na požárních dvojicích nás naopak podržely děti 
z Čachotína a s časem 68,68s jsme se opět umístili na 2. místě. Na požárním útoku jsme měli děti 
smíchané, a i když měly trénink jenom 2x, tak ukázaly, co umí. S časem 17,36 s ukázaly 
nejrychlejší útok dne. Celkově jsme se umístili na 1. místě, tak jako za poslední 3 roky 
obvodového kola a postoupili na okresní kolo do Havlíčkova Brodu. 

Okresní kolo Havlíčkův Brod 18. 5. 2013 
Tento rok bychom ho mohli nazvat klidně den blbec. Nervozita udělala svoje a skoro vše se 
kazilo. Na štafetě 4x60m spadl rychlejší štafetě minimax a 5 sekund je už hodně znát. Na štafetě 
požárních dvojic byly zbytečné trestné body, ale v obou disciplínách nás podrželi ostatní v týmu. 
Štafeta CTIF se podařila podle možností každého běžce. Na požárním útoku CTIF jsme měli 2x 
neplatný pokus kvůli nenastříkání do 5l terčů a to už hodně tým srazilo ke dnu. Ale jako vždy 
nás podpořili fanoušci s trenéry a dodali nám kuráž pro splnění poslední disciplíny požární útok. 
S časem 18,12s jsme ukázali opět nejrychlejší útok a zlepšili si náladu. Celkově jsme se umístili 
na 5. místě. Po příjezdu do Kojetína jsme poseděli, dali si kofolu a plni energie jsme šli běhat po 
hřišti.  

Havlíčkobrodské turné 
Tohoto turné se za SDH Kojetín zúčastní na postu strojníka Filip Nádvorník, nabírají Andrea 
Melounová s Nelčou Pazderkovou a dopředu běží Sára Líbalová (béčka), Míša Pekárková 
(rozdělovač) a na proudech Kačka Melounová a Barča Štěpánová. 

Ročník 2013 začal 1. 6. soutěží ve Vepříkově, kde nám počasí vůbec nepřálo. Ale i když 
celý den pršelo, tak se na soutěž dostavilo 33 družstev mladších a 22 družstev starších dětí. 
Soutěž byla špatně organizovaná, ale děti dělaly vše pro to, aby to zvládly a užily si to. Naše 
družstvo s časem 20,29s se umístilo na 4. místě a zapsalo si 13 bodů do celkového pořadí. 

16. 6. jsme tuto soutěž pořádali u nás v Kojetíně. Do příprav a chodu soutěže se zapojila 
většina členů našeho hasičského sboru. V první řadě se musela připravit trať pro dvě základny, 
zajistit místa pro parkování a stánek s občerstvením. Této soutěže se zúčastnilo 27 družstev 
mladších a 20 družstev starších dětí.  

Naše družstvo předvedlo rychlý a nádherný útok, škoda velkého prostřiku, ale i tak se 
s časem 16,12 s umístilo jako domácí družstvo na krásném 2. místě a ukázalo kritikům našeho 
tréninku, že to umí !!! a do celkového pořadí si zapsalo 17 bodů. 
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Díky pěknému počasí a pohotové technické četě soutěž probíhala plynule a bez 
komplikací. Velké díky patří i celému družstvu žen, které se hodně zapotily ve stánku 
s občerstvením a všem ostatním co se zapojili do chodu soutěže. Děkujeme všem sponzorům. 

 

 

Další naše soutěže: Havlíčkobrodské turné v Libici nad Doubravou a ve Ždírci nad Doubravou 
a nakonec na požární útoky do Rozsochatce. 

 

Radek Venc, vedoucí mládeže 



13 
 

Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne 9. 8. 2012.  
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.kojetin-hb.cz 

 
 

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

V roce 2013 významné životní jubileum oslaví nebo již oslavili tito 
kojetínští občané 

Růžena Procházková 90 let čp. 58 
Jaroslav Meloun 75 let čp. 45 
Marie Doležalová 70 let čp. 30 
Štefan Lahuta 70 let čp. 44 
Vladislav Sedláček 70 let če. 10 
Josef Jelínek 65 let čp. 53 
Josef Meloun 65 let čp. 75 
Jaroslav Novák 65 let čp. 41 
Josef Venc 65 let čp. 40 
Ing. Marie Dušková 60 let čp. 38 
Bohuslav Rasocha 60 let čp. 33 
Eva Rychlá 60 let čp. 70 
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní pohodu. 

 

 

 

 


