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Milí spoluobčané, 

rádi Vám přinášíme další číslo našeho zpravodaje. Děkujeme všem za veškerou 

brigádnickou i dobrovolnickou výpomoc a přejeme Vám krásné léto bohaté na příjemné 

záţitky a setkání. 

Komunální volby 2014 
Čtyři roky rychle utekly a na podzim nás opět čekají volby do obecního zastupitelstva. Termín 

byl stanoven na 10. - 11. října. Jak kandidovat do obecního zastupitelstva? 

Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. 

Volební stranou podle zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí 

a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdruţení nezávislých kandidátů nebo sdruţení politických 

stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.  

Ke kandidátní listině je potřeba přiloţit Prohlášení kandidáta. Pokud kandiduje jako 

nezávislý kandidát, musí přiloţit také petici s příslušným počtem podpisů voličů, kteří jej 

podporují. Petice má zákonem stanovený potřebný počet podpisů voličů zapsaných 

v seznamech. Počet je v našem případě 5% z počtu obyvatel obce v případě nezávislého 

kandidáta a 7% v případě nezávislého sdruţení. K 1. 1. 2014 měl Kojetín 156 obyvatel. 

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb do 16
00

 hodin 

registračnímu úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí pověřený obecní úřad. 

Podrobnější informace najdete na stránkách Krajského úřadu Vysočina. 

http://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2014/ds-302792/p1=68388 

Pomáháme 
Obecní úřad v průběhu roku obdrţí nejrůznější ţádosti o příspěvek na pomoc 

handicapovaným či jinak potřebným. V letošním roce jsme podpořili občanské sdruţení 

Adam Havířov, jehoţ cílem je sdruţování rodičů a přátel dětí s poruchou autistického spektra. 

Občanské sdruţení realizuje např. sportovní krouţek, hodiny muzikoterapie a arteterapie 

(výtvarný krouţek) a hipoterapii. 

Podpora meziobecní spolupráce 
Naše obec se zapojila do dotazníkového šetření projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. 

V rámci projektu je zpracovávána týmem místní tematická Strategie území správního obvodu 

ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních sluţeb, 

odpadového hospodářství. 

V oblasti sociálních sluţeb vyplývá, ţe nejvíce sociálních sluţeb je koncentrováno 

v Havlíčkově Brodě. V menších obcích sociální sluţby nejsou téměř poskytovány, a pokud 

ano, tak nesystémově. Z komunikací se zástupci obcí a z dotazníkového šetření vyplývá zatím 

malá potřeba aktuálně na malých obcích tuto problematiku řešit, ale do budoucna to vidíme 

jako nutnost a forma meziobecní spolupráce se jeví jako vhodná varianta.  

  

http://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2014/ds-302792/p1=68388
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Dotace – granty - 2010 - 2014 
Během tohoto období se nám podařilo dokončit následující DOTAČNÍ AKCE viz. tabulka: 

Rok Dotační program Název akce 
Náklady 

celkem 
Dotace 

2010 Obnova venkova 

Bezdrátový rozhlas pro 

obec Kojetín místní část 

Pouch 

188.273,- 111.000,- 

2011 Obnova venkova 
Kanalizace ZTV pro 6 

RD Kojetín 
302.829 111.000,- 

2011 
Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

Komunikace parcely „6 

TI Kojetín“ 
1.244.414,- 300.000,- 

2012 Obnova venkova 
Oprava komunikace 

v místní části Pouch 
398.085,- 107.000,- 

2012 Státní intervenční fond 
Dětské hřiště v obci 

Kojetín 
533.327 399.995,- 

2013 Státní intervenční fond 

Stálá výstavní expozice 

v duchu vesnického 

muzea v budově bývalé 

školy Kojetín 

399.940,- 299.954,- 

2013 Obnova venkova 
Stavební úpravy místní 

komunikace I. etapa 
598.301,- 109.000,- 

2013 Program péče o krajinu 
„Cesta k Jilemníku“ - 

výsadba liniové zeleně 
45.945,- 45.945,- 

2013 
Program obnovy přirozených 

funkcí krajiny 

Výsadba liniové zeleně 

Kojetín 
60.449,- 60.449,- 

2014 Obnova venkova 
Stavební úpravy místní 

komunikace II. etapa 
288.674,- 106.000,- 

2014 
Státní fond ţivotního 

prostředí 

Kojetín – revitalizace 

intravilánu obce 
679.613,- 438.450,- 

DOTACE CELKEM 2.088.793,- Kč 
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Pohled od jihozápadu 

Typický obrázek mnoha českých vesnic: 

Přijedete na náves, tam většinou stojí prodejna, před ní posezení pro štamgasty a kousek vedle 

kontejnery na různý odpad. Ani Kojetín není výjimkou. 

Nemám nic proti prodejnám a u nich sedícím lidem, jde mně o kontejnery. Je velká škoda, ţe 

nám hyzdí náves. Pro to, aby ves vypadala čistě, upraveně, se zelení a květinami, se udělalo 

mnoho. Bylo by dobře, aby na řadu přišly právě tyto nehezké nádoby. Řešení se naskýtá 

několik, obtíţné bude pravděpodobně najít vhodné místo. Nevím, moţná se zastupitelé nad 

tímto problémem zamýšleli, moţná nějaký záměr mají. Připojuji dva příklady, jak můţe 

takové stanoviště vypadat. Prvním příkladem jsou podzemní kontejnery v Havlíčkově Brodě 

na sídlišti Praţská. Toto provedení je určitě finančně náročnější, ale výsledný dojem je velice 

příznivý. Mají je i v Modlíkově. Druhý příklad představuje přístřešek na návsi v Kochánově. 

Co myslíte, šlo by to i v Kojetíně?  

Jaroslav Blažej 
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Krátká zpráva o kuchařské soutěži 

Letos, na čarodějnice, proběhl uţ 9. ročník kuchařské soutěţe, tentokrát o nejlepší domácí 

paštiku. Věřte, ţe s přibývajícími ročníky je čím dál obtíţnější najít téma soutěţe tak, aby 

bylo přijatelné jak pro kuchařky, tak pro hladovějící, aby se na kaţdého dostalo. Rád přivítám 

Vaše nápady na soutěţ příští. Letos se zúčastnilo celkem 14 soutěţících s bujnou fantazií, jak 

můţete posoudit z fotografií. O výsledcích rozhodovala porota v tradičním sloţení, doplněná 

o dvě dámy a jednoho hosta z Prahy. Vítězkou se stala Lenka Bártová s Játrovou paštikou 

s mandlemi a brusinkami. Druhé místo obsadila Jana Líbalová s paštikou s názvem První 

pokus. Na třetím místě skončila Eva Niklová s pikantní Francouzskou paštikou. Pokud 

někoho zaujal některý z vyfocených soutěţních vzorků, rád zprostředkuji kontakt s autorkou, 

která vám jistě ráda poskytne recept. 

Děkuji všem za účast a těším se, ţe se ve zdraví sejdeme u jubilejního ročníku 

desátého. Rovněţ děkuji sponzorům - SDH Kojetín a firmě Amylon. 

Jaroslav Blažej, prezident soutěže 

1. místo     2. místo 

 

3. místo 
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Povinností každého majitele objektu je udržovat komín v dobrém 

technickém a provozuschopném stavu 

Čištění komínu si můţe kaţdý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá paliva o výkonu do 50 

kW provádět sám, a to třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vţdy provádět osoba odborně 

způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně. 

Sebemenší nečistota v komíně můţe způsobit velké nepříjemnosti, ať jiţ dlouhodobé 

ţhnutí a následný otevřený poţár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým! 

Ochraňte si proto zdraví, ţivoty a majetek v řádu milionů korun tím, ţe svoji 

domácnost vybavíte přenosným hasicím přístrojem a detektorem kouře a CO – vybavením, 

jehoţ pořizovací cena je v řádu stovek korun.  

Pamatujte, ţe čas věnovaný pozornému dodrţování pravidel bezpečného nakládání s 

topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví 

Vaše i Vašich dětí a zabezpečí Váš majetek před poţáry. 

Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti je vhodné provést čištění a kontroly komínů a 

topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. 

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se 

spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, ţe se 

chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení 

čištění vydá osoba odborně způsobilá – kominík – písemný doklad. 

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udrţovat v řádném 

stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udrţování celistvosti 

a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud 

moţno omítnut. Poţáry často vznikají například ţhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé 

zejména u starších staveb). 

Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován. 

Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodrţujte návody a technické 

podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína můţe mít zanedbání 

neblahé následky. 

Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa můţe díky 

nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit váţné poškození zdraví. Neudrţovaný 

komín rovněţ zvyšuje riziko výbuchu kamen. 

K poţáru můţe dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z 

nichţ pak mohou vylétat jiskry či ţhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla 

být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na 

půdě. 
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Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného 

provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty. 

 

 

 

Detektor kouře a oxidu uhelnatého 

 

 

 

Za OORP (Okresní odborová rada prevence) 

Jiří Bárta, člen SDH Kojetín 
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Putování ke Svaté Anně 

Rok uplynul jako voda a loni slíbený pochod u příleţitosti svátků Jiřího a Jaroslava se stal 

opět skutkem. 

Svatá Anna - vyhlášené poutní místo s kostelíkem, kapličkou, kříţovou cestou a 

bývalými lázněmi, později hostincem, byla naším cílem 2. ročníku pochodu. Svatou Annu 

většinou známe při návštěvě pouti jako les plný kolotočů, houpaček, asijských prodejců a 

hlavně plný rámusu. Ještě neţ se na pouť dostanete, setkáte se s pohledskými hasiči, kteří 

šikovně zavřou všechny polní cesty v okolí a na čerstvě posečeném poli rejţují nekřesťanské 

peníze za parkování. 

Jak tohle místo vzniklo? 

Podle pověsti zapadl do bahna v lese v roce 1730 písař a hospodářský správce 

pohledského kláštera při pronásledování vlka. Nemohl se vyprostit, tak se zoufale modlil. 

Uslyšel z podzemí zvuk varhan, neznámý zpěv a několikrát zaslechl slova: „Světice, matko 

Anno". Začal tedy vyzývat svatou Annu o pomoc a slíbil, ţe kdyţ bude zachráněn, postaví na 

tom místě kapličku. Správce se zázračně zachránil a slib svůj splnil. Při kopání základů 

kapličky se objevil pramen vody, která měla jinou chuť neţ obvykle a byly jí přisuzovány 

zázračné účinky. Pověst se rychle rozšířila a ke kapličce začaly proudit davy lidí, mnozí 

nemocní, kteří věřili, ţe kdyţ se vody napijí, budou uzdraveni. Klášter postavil v blízkosti 

poustevnu a poustevník zapisoval zázraky, které se zde staly. Později, v roce 1760, byl 

postaven barokní kostel na místě šlápot, které tam zůstaly po údajném navštívení místa svatou 

Annou. 

Protoţe voda s obsahem síry a ţeleza měla opravdu léčivé účinky, dal hrabě Sylva 

Taroucci postavit v roce 1858 lázeňskou budovu, kam byla voda ze studánky přivedena. 

Lázeňští hosté se léčili jahličnatými a rašelinovými koupelemi. Co se však nestalo - v roce 

1887 studánka vyschla. Aby lázně nepřišly na mizinu, byl nalezen nový pramen u staré 

myslivny a pod kapličku přiveden. Jaké sloţení voda měla, nevíme, ale léčivé účinky musela 

zkrátka mít. Stavby se dochovaly aţ do dnešní doby a postupně se opravují. 

Jak vypadá poutní místo bez pouti, jsme se přesvědčili v sobotu 26. 4. 2014. Jako loni 

na Ronovec, vydal se i letos do cílového místa předvoj s nezbytným materiálem, stanem, 

sezením a občerstvením. Bylo také nutné naplánovat předem trasu pochodu, protoţe cestu ke 

Svaté Anně, kterou chodili naši předkové, nikdo nezná. Proto byla, asi tři týdny předem, 

provedena rekognoskace terénu mezi Jilemníkem a Svatou Annou. Pánové Polívka, Bárta a 

Obrman, po usilovném hledání a několikahodinovém bloudění ve čtverci Krátká Ves - Pohled 

- Ţdírec - Jilemník, nakonec jakous takous cestu našli. Teď uţ nic pochodu nebránilo. 

Poutníci se sešli v altánu u školy v počtu asi 40ti lidí, mezi nimi byli i dva hrdinové ( s 

velkým H). Průvod se vydal bez korouhví a beze zpěvu na pochod směrem na H. Brod a hned 

za vsí odbočil doleva, na polní cestu, směr Jilemník. Protoţe na takové cestě bývají zastavení, 

ani my jsme se jim nevyhnuli. První zastavení bylo na kopci u nové rozhledny. Její postavení 

je chválihodné, povedla se. Posezení příjemné, rozhled nádherný. Potom jsme pokračovali 
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dál, do Jilemníku. V jedné chvíli se značně zhoršilo počasí, začalo poprchávat a došlo i na 

pláštěnky. Skeptici tvrdili, ţe to dopadne špatně. Ačkoli byla akce plakátována i v Jilemníku, 

nikdo se k nám nepřidal. Jenom nám zamávali příslušníci rodiny Hejných s početným 

příbuzenstvem, kteří právě na zahradě dosázeli dva řádky brambor. Za štěkotu psů jsme prošli 

obcí a v dolíku, před křiţovatkou na Ţdírec, zahnuli jsme doleva na loučku, kde bylo 

zastavení druhé. Tam se nic zvláštního nedělo, jen se čekalo na dýchavičné jedince, kteří 

nestačili nasazenému tempu. Potom chvilku stoupání lesem, dál pak cesta mezi poli aţ 

k hlavní silnici, lipová alej a poutní místo, po dvou hodinách pochodu. Přivítání účastníků 

bylo velkolepé, kaţdý musel vypít kelímek zázračné vody. Po tomto aktu se dospělí vrhli na 

pivo a děti na kofolu. Občerstvení bylo bohaté, koláčky a buchty napečené kojetínskými 

hospodyňkami, vynikající čerstvý chléb se sádlem a cibulí a opékané buřty. Pro děti byly 

připraveny různé soutěţe. Zde musíme ovšem konstatovat, ţe některé dospělé zaujaly soutěţe 

natolik, ţe chudáky děti ani k disciplínám nepustili. A tak dětem nezbylo nic jiného neţ v 

polní střelnici střílet na láhev Fernetu. Organizátoři nezapomněli na vyhlášení nejmladšího 

účastníka pochodu, kterým se stal Ondra Sklenář. Ten celé odpoledne dával svojí účast hlasitě 

najevo, konejšení vůbec nepomáhalo. Nejzkušenějším účastníkem pochodu se stala paní 

Marie Doleţalová. 

Odpolední program vyvrcholil, kdyţ mezi nás zavítal pan Jan Novotný, kostelník, 

který nám umoţnil prohlídku kostelíku i kapličky. Prohlídku doplnil zasvěceným vyprávěním 

o historii i pohnuté současnosti tohoto místa. Pohnuté proto, ţe ani tento kostel se nevyhnul 

nájezdům zlodějů a bylo z něj ukradeno, co se dalo. Jako zázrak nám připadaly starodávné 

varhany v provozuschopném stavu, u kterých jsme si potichu zabroukali jednu světskou 

písničku. V kapličce nad studánkou jsme si zase přečetli starou náboţnou píseň. Pojednávala 

o slepém pánovi ze Znojma, který doputoval ke Svaté Anně nad Frantál, vymyl si oči a zrak 

se mu vrátil. 

Odpoledne nám rychle uběhlo a nastal čas vrátit se domů. Bohuţel většina účastníků 

uţ nešla zpět pěšky, jak by se na takový pochod slušelo, ale nechala se odvézt kyvadlovou 

dopravou hasičskou Avií, nebo odjela osobními auty. Tak nás zbyla skupinka asi 10ti lidí, 

která se pod vedením zkušeného cestovatele vydala na zpáteční cestu. Ten nás ujistil, ţe 

půjdeme nábliţkou (rozuměj zkratkou), která nás brzy dovede nazpět do Kojetína. Někdy 

však nábliţka můţe být delší, neţ normální cesta, o čemţ jsme se záhy přesvědčili. Bylo 

divné, ţe místo na západ, směřovala naše cesta směrem východním a na dohled uţ byly 

Stříbrné Hory. Naštěstí jsme se stočili na Krátkou Ves a došli do restaurace U Studánky, kde 

bylo zastavení třetí. Při tomto zastavení jsme řešili u piva, kudy dál. Další nábliţky uţ byly 

zamítnuty. Nakonec bratr cestovatele, ostřílený tremp, vzal vše do svých rukou a cestou 

necestou přes lokalitu " U Oříšku" nás v pozdních večerních hodinách dovedl aţ domů přímo 

do hasičského klubu. Tam uţ probíhalo vyhodnocení celé akce, s tím, ţe se zdařila, nikdo 

nezapadl do bahna a nikdo nechytil vlka. 

O putování natočil reportáţ pan Milan Novotný z Havl. Brodu, bude se promítat 

koncem srpna a všichni jsou srdečně zváni. 
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Závěrem poděkování všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Děkujeme také panu 

Janu Novotnému za jeho vyprávění a prohlídku kostela a také panu Milanu Klementovi, 

starostovi Pohledu, který nám umoţnil pobývat na obecních pozemcích. 

Ať ţije třetí ročník pochodu! 

Za všechny zúčastněné ve vší skromnosti 

Jiří Bárta, hlavní organizátor a otec myšlenky 

Jaroslav Blažej, zapisovatel 

      Historický zdroj: František Hladík, Kronika Pohledu 
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SDH Kojetín 

V letošním roce slaví náš sbor 115. výročí od zaloţení v roce 1899. Při této příleţitosti 

proběhla v naší obci okrsková soutěţ, na níţ se představily všechny sbory okrsku č. 6. 

Předpověď počasí byla hrozivá a také se vyplnila. Kladným přístupem našich členů jsme 

dokázali připravit slušné podmínky jak pro soutěţící, tak i pro diváky. Naše dva týmy opět 

dokázaly, ţe patří mezi nejlepší v okrsku a postoupily do okresního kola, kde opět bodovaly 

na druhých místech. Za ţeny na 100 m překáţek patří první místo Elišce Brothánkové. Muţi 

postoupili do krajského kola a tam skončili na čtvrtém místě. Doma se nedařilo starším 

muţům - veteránům. Po skvělém začátku praskla hadice za mašinou a bylo po nadějích na 

nějaké lepší umístění. 

5. července bude hlavní oslava výročí a ocenění členů v kulturním domě. 

Co nás čeká: Plánujeme opět sběr elektroodpadu. Za větší akci povaţuji přípravu na 

další výsadbu zeleně v našem katastru, coţ znamená výrobu kolíků a následnou výsadbu. 

Z kultury: Máme za sebou celkem vydařené kácení máje a kulinářskou soutěţ. Na 20. 

prosince je zamluven koncert P. M. Bendu, na který tímto všechny zveme. 

Miroslav Tichý, starosta SDH 
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Děti Jaro 2014 

Obvodové kolo Kojetín 8. 5. 2014 

I kdyţ měli výhodu domácího prostředí, byli nervózní a dělali zbytečné chyby. Na štafetě 

4x60m jsme měli neplatný pokus kvůli nespojené proudnici. Na štafetě poţárních dvojic se 

vrátili zpátky do bojů o postup na okresní kolo, ale bohuţel při poţárním útoku vylétlo béčko 

od stroje a postupové šance byly pryč i tak jim patří velké díky, ţe poţární útok dokončili. 

Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kdo se podílel na organizaci a výpomoci při 

konání této hasičské soutěţe. 

Celkové výsledky kategorie starší 
1. Pohled   2. Dolní Krupá   3. Rozsochatec   4. Kojetín 

Havlíčkobrodské turné v Požárním útoku 

První kolo bylo v Kámeni, kde se nám rozpojilo béčko, a výsledný čas byl děsivý…  

Druhé kolo se konalo v Sobiňově, kde se nám podařil čas 17,28s, který nám stačil na 6. místo. 

Třetí kolo se konalo v Chotěboři, kde se dětem v šesti lidech podařil čas 17,18s, který nám 

stačil na 7. místo. 

Další kola se budou konat ve Veselým Ţďáru, v Nové vsi u Světlé a poslední kolo bude 

v Pohledu, kde bude i celkové vyhlášení. 

Ze šesti soutěţí se počítá pět nejlepších výsledků, takţe špatný výsledek z Kámene se nám 

nejspíš počítat nebude… 

V druhé polovině zabereme a budeme se snaţit a opakovat výsledky z minulého roku. 

Radek Venc, vedoucí dětí a mládeže 
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Dorost 2014 

Okresní kolo Havlíčkův Brod 25. 5. 2014 

Od tohoto roku se dorostenci dělí na tři kategorie: mladší dorost, střední dorost, starší dorost. 

Zde jsou dosaţené časy a úspěchy našich jednotlivců.  

Starší kategorie 

 Stovky Dvojboj Celkové umístění 

Holas Jiří 25,17s (7. místo) 19,84s (7. místo) 5. místo 

Meloun Jan 23,34s (4. místo) 19,61s (5. místo) 7. místo (chyba v testu) 

Líbalová Sabina 22,69s (6. místo) 20,93s (2. místo) 5. místo 

Vencová Pavlína 23,28s (8. místo) 22,13s (7. místo) 8. místo 

Střední kategorie 

 Stovky Dvojboj Celkové umístění 

Nádvorník Filip 24,11s (4. místo) 20,25s (4. místo) 3. místo (jedno místo od 

postupu na krajské kolo) 

Melounová 

Kateřina 

25,07s (4. místo) 22,41s (4. místo) 3. místo (jedno místo od 

postupu na krajské kolo) 

Mladší kategorie 

Líbalová Sára 23,84s (1. místo) 20,52s (1. místo) 1. místo (postup na krajské 

kolo) 

Krajské kolo Petrovice 22. 6. 2014 

Do Petrovic u Třebíče jsme se vydali v brzkých ranních hodinách… Jeli jsme dvěma 

osobními auty… (jeden běţec, 6 fanoušků)… 10km před Petrovicemi zabloudil jeden z našich 

řidičů (vezl závodníka a vedoucího) a dorazil o trochu později… = D 

Soutěţ pro nás začala testy, bohuţel špatně, Sárka udělala jednu chybu… potom se šlo na 

disciplínu 100m s překáţkami, kde si zaběhla zatím svůj nejlepší čas 22,60s, ve své kategorii 

se umístila na 4. místě… po hodinové pauze se začala běhat disciplína dvojboj, která je zatím 

její silná stránka… zaběhla nejrychlejší čas ve své kategorii 20,68s. 

Celkově se umístila na 6. místě kvůli chybě v testu (jinak by se umístila na 3. místě) 

Děkuji Sáře za dobrou reprezentaci sboru a obce. 

 

Radek Venc, vedoucí dětí a mládeže 
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Kojetínská výsadba 

Kojetín je malá obec na Vysočině. Přestoţe zde ţije pouze 160 obyvatel včetně chalupářů, 

stále se zde něco děje. 

Jednou z úspěšných akcí v roce 2013 byla výsadba liniové zeleně v extravilánu obce. 

Na výsadbu se podařilo získat dotaci z fondu Mze z Programu péče o krajinu. Obec Kojetín 

vstoupila do tohoto programu s projektem polní výsadby podél polní cesty o délce bezmála 

jeden kilometr přetínající horizont. Byly vysázeny duby, javory, jeřáby a z ovocných stromů 

vysokokmeny hrušní, vše pod dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny. Výsadbových 

prací se zhostilo Myslivecké sdruţení Kojetín i obyvatelé obce. MS Kojetín po dohodě 

zajišťuje i následnou péči. Při kontrole výsadby byly zjištěny u několika jeřábů a hrušní 

ulomené terminální výhony, po vyloučení „lidského faktoru“ padlo podezření na dravce v této 

lokalitě hojné (káně a poštolka). Instalované „berličky“ snad poslouţí jako provizorní 

rozhledny namísto dosud k poškození náchylných stromků pro zmiňované dravce při lovu 

hlodavců.  

V průběhu roku 2013 byl Obcí Kojetín opět ve spolupráci s AOPK v Havlíčkově 

Brodě připraven další navazující projekt druhé etapy výsadby nelesní zeleně v rámci 

Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, který zahrnoval dva samostatné úseky. První 

úsek představoval výsadbu podél bývalé hraniční cesty se sousedící vesnici Jilemník, na jarní 

výsadbu navazovala směrem ke vsi „boční větev“ doplněná remízky (druhý úsek). 

Výsadbových prací se tentokrát zhostili členové SDH Kojetín s tím, ţe se postarají i o 

následnou péči. V podzimních měsících byla akce realizována, stromkům i keřům se snad daří 

i přes přetrvávající vláhový deficit. 

V letošním roce bychom rádi na základě rozhodnutí zastupitelstva obce pokračovali 

v „načatém díle“, chtěli bychom záměr výsadeb realizovat i na dalších vybraných lokalitách, 

opět vše po dohodě s vlastníky a uţivateli pozemků, opět pod dohledem AOPK a všech 

dalších dotčených orgánů a pokud budou vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu i 

s moţností čerpat dotace. 

Tentokrát se jedná o projekt nazvaný „Ozelenění cest v k. ú. Kojetín“. Projektovou 

dokumentaci připravila p. Irena Dundychová (Green - ART) zabývající se krajinářstvím. 

Dokumentace bude slouţit jako podklad pro ţádost o dotaci z programu Podpora obnovy 

přirozených funkcí krajiny - podpora adaptace nelesních ekosystémů. Po loňských 

zkušenostech jsme se rozhodli pro akci náročnější po stránce rozsahu výsadby i financí. 

Našim záměrem se stala lokalita „Ke smrku“, prostá doposud (kromě jediného remízku na 

místě dnes jiţ bývalého větry ošlehaného smrku vedle úvozové cesty k Jahodovu) jakékoliv 

soliterní zeleně.  

Projekt zahrnuje čtyři samostatné úseky:  

 Úsek A - jedná se o ozelenění polní cesty od Kojetína do Pouchu, délka navrţené 

výsadby 500 m. 
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 Úsek B - výsadba lemující okraj louky nad koupalištěm, délka navrţené výsadby 

270 m. 

 Úsek C - remízek na horizontu k Jahodovu o výměře 280 m čtverečních. 

 Úsek D - liniová výsadba podél ekofarmy p. Klementa po les k Počátkám, délka 

navrţené výsadby 620 m. 

Konkrétně se jedná o podzimní výsadbu jednostranných alejí podél (většinou 

bývalých) polních cest doplněnou výsadbou keřů. Výsadba rozčlení zemědělskou půdu, 

vznikne nový biotop pro ptactvo i nový úkryt pro zvěř. Výsadby budou plnit zejména funkci 

krajinotvornou a estetickou. Cílem projektu je zvýšení biodiverzity území. Je navrţena 

výsadba původních druhů dřevin, např. břízy, dubů, jeřábů, z ovocných stromů plánujeme 

vysázet jabloně, třešně, švestky, višně a hrušně. Výsadbu listnatých stromů doplní borovice 

lesní, do remízku na horizontu zamýšlíme vysázet i několik smrků jako kryt pro zvěř zejména 

v zimních měsících. Remízky a keře budou oploceny lesnickým pletivem. 

 Výsadbové práce zajistí MS Kojetín společně s SDH Kojetín, který v těchto dnech 

připravuje kůly ke stromkům a do oplocenek.  

Zájemcům je podrobná projektová dokumentace k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhají, mnohdy nezjištně, 

spoluutvářet a zvelebovat krajinu, kde ţijeme. Poděkování patří vlastníkům pozemků za 

souhlasy s výsadbou, stejně tak uţivatelům za jejich respektování opatření zamezujících 

poškození výsadeb při intenzivně provozované zemědělské výrobě. Snad se dílo podaří… 

Obec připravuje v současné době za nemalých finančních investic stavební parcely pro 

budoucí zájemce o bydlení v Kojetíně, nově byl ozeleněn intravilán obce. Věříme, ţe náš 

záměr spoluutvářet harmonickou krajinu podpoří zájem o bydlení v Kojetíně. Zároveň věříme 

i očekáváme, ţe se noví zájemci a posléze obyvatelé nestanou pouze „satelitními občany“ a 

zapojí se do kulturního dění obce, třeba při sázení stromků… 

  

Josef Hertl, místostarosta obce 
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Ronovecká kaplička 

Jedinou stavbou v Sommerwaldu mimo obydlí hajných byla ronovecká kaplička. Je to vlastně 

jediná sakrální stavba na kojetínském katastru, protoţe naši předci z nám uţ neznámých příčin 

v obci ţádnou sebemenší kapličku nikdy nepostavili. 

Podle encyklopedie Umělecké památky Čech ze sedmdesátých let pochází kaplička 

z osmnáctého století. Tento údaj se nepodařilo nikde ověřit, je otázka, z jakých pramenů 

autoři čerpali. Ale podle publikace Z dějin a památností Německého Brodu vydané v roce 

1935 tomu bylo jinak. Autor uvádí chronologicky různé události v Německém Brodě a v roce 

1836 je uvedeno: 

Povolena stavba kapličky v Sommerwaldě pro schování obrazu Matky Boţí. Stavbu 

provedli lesníci František Šedý a Dominik Dlabač vlastním nákladem. 

Les Sommerwald byl tehdy celý ve vlastnictví města Německý Brod, a proto bylo 

nutné vrchnostenské povolení. Díky němu však máme jediné ověřené datum o jejím stáří. Co 

vlastně vedlo lesníky k financování této stavby, to uţ se asi nikdy nedozvíme. 

Asi se uţ nezjistí, kolikrát byla kaplička opravována (a čím nákladem), podle 

předválečných fotografií byla v poměrně slušném stavu. Za státních lesů o kapličku nikdo 

nedbal, pouze Blaţkovi z Břevnice opravili kdysi v osmdesátých letech oprýskanou omítku, 

a tak kaplička pomalu chátrala. Po roce 1991 se les dostal zpátky do vlastnictví města 

Havlíčkova Brodu a to nechalo v roce 2003 kapličku důkladně opravit. Na opravu přispěla 

i kojetínská obec. 

Kaplička dostala nejenom nové omítky a jednoduché vybavení interiéru, ale i úplně 

novou střechu. Ta je nad vchodem o něco kratší, neţ bývala, nezasahuje tolik do silnice. 

V roce 1836 si nikdo ani nedovedl představit, ţe okolo kapličky nepovede pouze nepatrně 

vyuţívaná lesní cesta a později bezvýznamná silnice, ale ţe okolo budou jezdit daleko širší 

dopravní prostředky. 

Veškeré práce v říjnu roku 2003 prováděla skupina tří zedníků z Přibyslavi. Je 

zajímavé, ţe jeden z nich byl Milan Adam, vnuk pana Adama, který řadu let nedaleko 

kapličky ţil s rodinou v domku pro lesní dělníky a byl kojetínským občanem. Začátkem 

sedmdesátých let se odstěhoval do Přibyslavi a domek musel ustoupit stavbě prasečáku. 

Není známo, ţe by v celém Sommerwaldu stál jediný kříţek nebo boţí muka, pouze 

tato kaplička nám připomíná víru našich předků. Za zmínku však stojí dnes jiţ zaniklá 

upomínka na neštěstí s tragickým koncem, ke kterému došlo 10. července 1924 při sváţení 

dřeva. Jakýsi pan Václav Janda z Německého Brodu odváţel palivové dříví po mniškové 

kalamitě s koňským potahem a na nerovném terénu se plně naloţený vůz „fasuněk“ na něho 

převrátil a on zahynul. Na tomto místě rodina postavila sloupek s obrázkem a datem neštěstí. 

Kdyţ les povyrostl, byl obrázek přemístěn na blízký strom. Tyto informace poskytl pan Jiří 

Fišer starší z Břevnice. 
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Také souvislost s posledními věcmi člověka se dá najít na vzdálenějším okraji lesa. 

Občané Kyjova patřili farností do Dolní Krupé a rakve se zemřelými se vozily po tzv. umrlčí 

cestě na dolnokrupský hřbitov. Kdyţ se po roce 1870 začala stavět ţeleznice, tak se muselo 

jezdit jinou cestou, ale název U staré umrlčí cesty přešel na blízkou část lesa. 

Tento díl povídání o Sommerwaldu nekončí nijak vesele, přejme si tedy, aby se v lese 

uţ neobjevila ţádné další připomenutí události s tragickým koncem. 

 

Jiří Polívka 

 

 

 

 

  



17 

 

Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne 28. 6. 2014.  

Sestavili Josef Hertl st. a Josef Hertl ml. Jazyková korektura H. Hertlová. 

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 2014 významné životní jubileum oslaví nebo již oslavili tito 

kojetínští občané 

Marie Melounová 80 let čp. 65 
Zdeňka Benáková 75 let čp. 22 
Marie Šrámková 75 let čp. 67 
Jan Meloun 70 let čp. 1 
Jan Klement 70 let čp. 59 
Marie Klementová 65 let čp. 59 
Marie Klementová 65 let čp. 5 
Milan Nikl 65 let čp. 73 
Josef Novotný 65 let čp. 3 
Jiří Polívka 60 let čp. 12 
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a ţivotní pohodu. 

 

Po uzávěrce 
V místní knihovně byl obnoven bezplatný přístup k internetu pro občany Kojetína.  

Obec Kojetín připravuje pro občany zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní 

představení Lakomec. Zájezd se uskuteční v listopadu 2014. 

 


