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Milí spoluobčané, 

na letošním vánočním setkání naši nejmenší přednesli báseň Michala Černíka Největší 

dary. Dovolte mi, abych textem této básně vyjádřil přání do nastupujícího roku 2015:  

„Abychom se rádi měli, 

abychom se často smáli a nikdy jsme neplakali, 

aby bolest přebolela a utekla rychle z těla, 

aby láska doma kvetla a radost nám neulétla, 

aby štěstí při nás stálo,  

a to vůbec není málo…“ 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád jménem všech občanů poděkoval těm, kteří kandidovali do podzimních 

komunálních voleb. Je potěšitelné, že naše obec nepatří k těm, kde se nedaří kandidátku vůbec 

sestavit. Je to signál, že „Kojeťákům“ na domově záleží. 

Odstupujícím zastupitelům děkuji za dlouholetou práci pro obec a věřím, že se svou 

pomocí, radou či konstruktivní kritikou budou stále podílet na chodu obce. 

Novým členům zastupitelstva přeji spoustu nápadů, energie, optimismu a doufám, že se 

podaří naplnit veškerá očekávání. 

 

 

Za obecní zastupitelstvo hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přeje 

Ladislav Venc, starosta obce 
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Ohlédnutí 

Rok 2014 končí, je čas na krátké ohlédnutí i pohled do budoucna nejen očima zastupitele. 

Kojetín počtem obyvatel patří mezi menší vsi Vysočiny, počtem narozených dětí zaostává 

a vysokým věkovým průměrem naopak vyniká, tedy stárne.  

Zastupitelstvo obce vzešlé z podzimních voleb převzalo nelehký úkol řešit tuto situaci 

podporou výstavby nových rodinných domků. Připravované stavební parcely v lokalitě k České 

Bělé mohou svou osluněnou polohou, značnou rozlohou a nízkou pořizovací cenou oslovit 

mnohé zájemce o bydlení v Kojetíně. Nicméně obec musí stanovit podmínky preferující zejména 

mladé rodiny s dětmi, včasné ukončení stavby včetně kolaudace a další podmiňující kritéria. 

Z pohledu zastupitelů obce jsme přesvědčeni o tom, že se tato investice do budoucna vyplatí. Je 

otázkou, v jakém časovém horizontu dokážeme připravit stavební parcely pro zájemce, které 

bychom mohli s dostatečným předstihem oslovit. 

V roce 2015 bychom chtěli navázat na kulturní tradice posledních let, podporovat nové 

aktivity, zapojit do dění všechny věkové kategorie.  

Návrh rozpočtu na příští rok zveřejněný na úřední desce nastiňuje v tisících plánované 

investice, největší výdajovou položkou je již zmiňovaná příprava parcel financovaná z vlastních 

zdrojů, dále vybudování skladu na sběrném dvoře, oprava kulturního domu, školy a také další 

akce, které se neobejdou bez brigádnické výpomoci. Naším předsevzetím je podle finančních 

možností včas a slušně zaplatit všem, kteří pracují pro obec, neboť i to je motivace a investice do 

budoucna. 

Stále se nám nedaří dokončit expozici budovanou v duchu venkovského muzea včetně 

slibovaného slavnostního otevření. Podařilo se nově s podporou dotací opravit část místní 

komunikace. 

Mám radost i z toho, že jsme (rovněž s podporou dotací) zdárně dokončili polní výsadbu 

stromků, při které nepřijela na kopec sázet a budovat oplocenky pouze parta hasičů nebo 

myslivců (kterým tímto děkuji za kance na zvěřinové hody), nýbrž po předešlých zkušenostech 

již sehrané týmy vybavené potřebným nářadím i chutí do práce. Za to patří poděkování všem, 

kteří se zúčastnili. Děkuji i dodavateli sadby Petru Tomáškovi z Kojetína za materiál a 

občerstvení.  

Závěrem bych chtěl všem popřát pevné zdraví v nadcházejícím roce, spokojenost 

v osobním i pracovním životě a poděkovat za činnost pro obec i za dobrou náladu v obci. 

 

Josef Hertl, místostarosta 
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Na co bychom neměli zapomínat 

Nejúčinnější obranou proti otravě je důsledná prevence – udržování plynového zařízení 

v dobrém technickém stavu! 

Jedinou účinnou prevencí je udržování plynových zařízení v řádném technickém stavu a 

instalace hlásičů přítomnosti oxidu uhelnatého. 

Provozovatel spotřebiče plynového zařízení je povinen zajišťovat bezpečnost provozu 

plynových zařízení provedením pravidelných revizí a kontrol. Mezi obvyklé zdroje CO patří 

například: plynové ohřívače vody (karma), kotle, vařiče na plyn nebo tuhá paliva, plynové 

ohřívače, grily, ucpané komíny, krby na dřevo nebo plyn, cigaretový kouř, plynové spotřebiče. 

Nejnebezpečnější spotřebiče jsou pak zejména ty, které mají přívod vzduchu z místnosti a odvod 

spalin do komína – každá náhlá změna v místnosti, například centrální vysavače, nová digestoř či 

jen průvan, může změnit tah a směr proudění vzduchu a jedovatý oxid uhelnatý tak nebude 

unikat komínem, ale do místnosti. 

Oxid uhelnatý je silně jedovatý bez barvy, chuti či zápachu a otravy tímto plynem mají 

fatální následky! 

Chraňte život svůj a životy svých blízkých zajištěním pravidelných revizí plynových 

zařízení a instalací hlásičů přítomnosti oxidu uhelnatého. Hlásiče se dají pořídit již od několika 

stovek korun. 

 

Za OORP (Okresní odborná rada prevence)  

Jiří Bárta, člen SDH 
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Ronovecké ztráty a nálezy 

Ronovecký les je cílem nejenom turistů, houbařů a milovníků lesních procházek, ale i 

novodobých hledačů pokladů. Nehledají však hypotetické poklady z dávných pověstí ukryté před 

staletími v podzemních prostorách hradu Ronovce. Takřka všude se dá pod zemí něco najít 

pomocí detektoru kovů, stačí finanční investice na pořízení detektoru a dostatek času na průzkum 

krajiny. Hledají se hlavně nejrůznější předměty z války, často i dobře prodejné, ale samozřejmě 

detektor reaguje na jakýkoliv kovový předmět včetně zátek od piva a jiných novodobých 

artefaktů. Archeologové vidí detektoráře neradi, hlavně na historických lokalitách, kde často 

nejenom vyhrabou všechno kovové, ale hlavně poničí to, co by mohlo v budoucnu při odborném 

průzkumu něco povědět. Takže až v lese nebo jinde v krajině narazíte na mělkou jamku, 

pravděpodobně ji má na svědomí detektorář. 

V lese se dá narazit na cokoliv, včetně dělostřeleckého granátu, ale málokterý detektorář 

se svým nálezem veřejně pochlubí, natož aby ho donesl do muzea, to je zcela výjimečné. 

Před několika lety donesl jeden detektorář do havlíčkobrodského muzea několik 

kovových předmětů nalezených pomocí detektoru okolo lesních cest mezi zříceninou hradu a 

Provemem včetně mapy se zákresem míst nálezů. Nejzajímavějším nálezem byl středověký srp 

na obilí, který vidíte na přiložené fotografii. Až do 18. století se obilí uřezávalo u země do hrsti 

zubatým úzkým srpem, teprve pak se začala používat obilní kosa. 

 

Jiří Polívka 
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Pochod 

Přátelé, 

nastávají nám vánoční časy se vším, co k nim patří, včetně zvýšené konzumace všelijakých 

dobrot. Toto naše počínání pak trvá po celé zimní období a na začátku jara zjistíme, že máme pár 

kilogramů navíc. Příležitost, jak se nějakého gramu z nadváhy zbavit bude 25. 4. 2015. V tento 

den se uskuteční v pořadí již třetí pochod u příležitosti svátků sv. Jiří a Jaroslava. Protože 

Kojetínské listy vycházejí nepravidelně a nevím, zda do termínu pochodu ještě nějaké vyjdou, 

zvu vás už v této době. Kam půjdeme? - nechte se překvapit. 

   

Ronovec 2013 – I. ročník    Sv. Anna 2014 – II. ročník 

 

Hezké svátky Vám přeje 

Jiří Bárta, hlavní organizátor 

Dámský klub 

Dobrý den, milí sousedé a spoluobčané! 

Máme za sebou komunální volby, ze kterých vzešlo téměř nové zastupitelstvo obce. Při 

pohledu na volební výsledky jsem byla velmi mile překvapena množstvím získaných hlasů. 

Zároveň mě dodnes tak trochu mrazí z pocitu zodpovědnosti, abych vaši důvěru a očekávání 

nezklamala. Neměla jsem možnost seznámit vás s hlavními důvody své kandidatury – jednak 

ostřílený zastupitel z Pouchu (kde žije desetina obyvatel Kojetína) už nechtěl kandidovat. Jednak 

v obci, kde žijí tak zhruba půl na půl muži a ženy, nebyla v zastupitelstvu žena již roky. Nemám 

dobrý pocit z toho, že bychom my ženy měly stát opodál (jenom případně „brblat“, ale nenést 

určitou míru odpovědnosti?), je přece přirozené vnést do vedení obce „ženský pohled“ na věc. 
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To byly hlavní důvody mé kandidatury, nejsem zvyklá jenom kritizovat, tak jsem šla s kůží na 

trh. Znovu musím zmínit, že mne překvapilo množství získaných hlasů, za které bych vám touto 

cestou chtěla co nejsrdečněji poděkovat. A jakou mám představu o svém fungování? Nejde 

o mne, nejde dokonce ani o kolegy zastupitele, ale jde o nás. Vedení obce by mělo být věcí 

veřejnou, ráda bych se zasadila o větší informovanost nás občanů, o větší aktivní podíl nás všech 

na rozvojových plánech obce. Nejsme velcí, ale jsme typickou obcí Kraje Vysočina (cca 420 

obcí má do 200 obyvatel, a to z celkového počtu více jak 700 obcí kraje) a hlavně zde žijeme 

my. Měli bychom mít možnost, pokud chceme, se k těmto otázkám vyjadřovat a podílet se na 

nich. Žiji v Kojetíně relativně krátkou dobu, v roce 1998 jsme v Kojetíně – Pouchu koupili 

chalupu a o čtyři roky později se přihlásili k trvalému pobytu. Miluji toto místo, ač městské dítě 

si už dnes neumím představit jiné místo k životu než to naše skoro „na samotě u lesa“. Tak 

uvidíme, jak se nám společnými silami ještě více toto místo podaří rozvinout. 

Toliko k volbám. Využiji tuto příležitost ještě k jedné myšlence, se kterou bych se s vámi 

ráda podělila. V obci Kojetín je komunita, která vcelku uspokojivě žije různými společenskými 

akcemi v průběhu roku, klasicky zde dobře fungují hasiči, koneckonců jejich klub se osvědčil 

jako hospůdka, oblibu získaly pěší výlety, plesy i kulinářské soutěže. Přesto mám (a nejen já po 

konzultacích s některými z vás) představu ještě něčeho dalšího. Co takhle cvičení jógy pro nás, 

ale i pro děti. Co třeba cvičení paměti – nemáte s ní snad problémy? Mám domluvené úžasné 

a hlavně účinné tréninky paměti. Co akce pro rodiče s dětmi – výtvarné dílny, hlídání dětí, 

speciální besedy – výchova emočně inteligentních dětí, zvládání „neklidných dětí“, péče o zdraví 

a první pomoc (zejména s ohledem na děti), příprava dětí na školní docházku, bazárky hraček 

nebo oblečení. Akce pro seniory (pozor – do kategorie senior patří osoby ve věku 55+) - zdravý 

životní styl, volnočasové aktivity, resp. příprava vhodných aktivit a další a další činnosti. Jak řekl 

pan starosta – prostory máme. Peníze? Řadu akcí můžeme zajistit bezplatně, další lze zajistit přes 

různé dotace a granty. Peníze jsou – jen si o ně musíme umět říct a využít je. A závěr? 

Dámy – pojďme založit něco jako Dámský klub! Domluvme se na programu a způsobu 

organizování. Najděme společnou řeč a obohaťme si život na našem krásném venkově. Pokud 

vás moje myšlenka zaujala, budu ráda, pokud se mi ozvete, nejlépe na e-mail: hb.prof@tiscali.cz 

nebo na tel. 602 722 382 (ale to raději až po 17. hodině, klidně do 22. hodiny). Stačí vám čas na 

rozmyšlenou do konce prosince?! V polovině ledna bychom se mohly sejít a popovídat si 

osobně. 

Chci vám poděkovat za čas, který jste věnovali přečtení této stránky, děkuji za hlasy ve 

volbách, pokusím se důvěru ve mne kladenou nezklamat a těším se na spolupráci v Dámském 

klubu! 

PhDr. Jana Hovorková 

Kojetín-Pouch 32 

  

mailto:hb.prof@tiscali
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SDH Kojetín 

Družstva můžu a žen se zúčastnila okresního kola, kde po vynikajících výsledcích obsadila 

shodně druhá místa. Muži postoupili na Krajské kolo v Třešti. 

Krajské kolo Třešť 
Ranní cesta do Třešťě byla hodně zajímavá, museli jsme zastavovat kvůli Ávii, která 

nefungovala tak, jak měla.. Pár kilometru od Třeště jsme museli zastavit i na půl hodiny.. a čas 

prezence se nám rychle krátil.. ale díky rozhodčímu z jiného okresu jsme prezenci včas stihli.. Za 

pět minut dvanáct.. 

Na našich výsledcích to ale znát nebylo..  

Na 100m s překážkami jsme se umístili na 4. místě, stejně tak pro nás dopadla i štafeta 4x100m. 

Na požárním útoku jsme skončili na 7. místě, toto umístění nás připravilo o celkové třetí místo.. 

ale i tak jsme se umístili na výborném 4. místě (zatím nejlepší umístění našeho sboru). 

 

Habry (noční soutěž) 
Naše ženy obsadily výborné 2. místo 

Mužům se tak nedařilo, protože selhal výkon sportovní mašiny.. náladu nám to ale nezkazilo, 

slavil se úspěch našich žen.. 
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Břevnice 
Ps ,,15´´ 

Pro uspokojení velitele jsme zabojovali a vybojovali jsme pro něho první místo !!!  

Ženy se s časem 24,59s umístili na 4. místě.. 

Muži doplnění o dvě ženy se s časem 20,20s umístili na 1. místě 

 

Stovkování - soutěž o přeborníka okresu Havlíčkův Brod na 100m překážek 

 Z našeho SDH se zúčastnili jenom dva muži, dva bratři, Martin a Radek Vencovi.. 

 Radek Venc se umístil přesně v polovině na 9. místě 

 Martin Venc s časem 18,64s se umístil na výborném 3. místě (zřejmě dobrý oddíl) 

Radek Venc, vedoucí dospělých  
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Děti podzim 2014 

Havlíčkobrodské turné v Požárním útoku 
Na dobré výsledky z jarní části jsme bohužel nenavázali..  

Ve Veselém Žďáru nešla spojit proudaři proudnice a výsledný čas byl 28,13s.. a ambice o lepší 

umístění byly pryč..  

V Nové Vsi u Světlé děti zaběhly čas 20,84s. Poslední kolo proběhlo v Pohledu, kde bylo 

i celkové vyhlášení. Na poslední soutěži zaběhly svůj nejlepší výsledek a s časem 16,46s se 

umístily na 3. místě.. 

Celý ročník se nedařil podle očekávání, bohužel jsme nenavázali na umístění z minulého 

ročníku.. Zúčastnili jsme se všech kol a celkově jsme se umístili na 7. místě.  

Všem, kdo s námi jezdili a fandili, moc děkuji. Hlavně VELKÉ DÍKY Kubovi Pleslovi !!! =) 

Dorost podzim 2014 

Stovkování 
16.8. se uskutečnil první ročník Stovkování, kterého se zúčastnili i tři naši dorostenci. 

 Kateřina Melounová v kategorii střední dorky se umístila na 7. místě 

 Sára Líbalová v kategorii mladší dorky se umístila na 2. místě (ztrácela jednu desetinu na 

prvního) 

 Filip Nádvorník v kategorii střední dorci se umístil na 4. místě.. 

ZPV 
Dorostenci měli poslední závod roku na Vysoké, kde měli Závod požární všestrannosti. Všichni 

běhali v kategorii Střední dorostenci. 

 Kateřina Melounová se umístila na 6. místě 

 Nela Pazderková na 7. místě (i když měla 3. nejrychlejší běžecký čas ze všech kategorií) 

 Sára Líbalová zabloudila a bohužel se umístila na posledním místě 

 Filip Nádvorník se ve své kategorii umístil na výborném 3. místě, které v jarní části bude 

znát. 

 Anička Stehnová běžela za družstvo dorostenek z Čachotína a neudělala žádnou chybu 

Většina dorostenců běhala během letních prázdnin za družstva dospělých. 

Radek Venc, vedoucí dětí a mládeže 
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S traktorem za kopec 

Začalo to před čtyřmi lety. Z obyčejného opékání buřtů za kopcem k Jahodovu se zrodil 

už čtvrtý ročník srazu traktorů z Kojetína a Jahodova. Koná se vždy koncem října, ale záleží na 

počasí. Letos to padlo na 1. listopad. Za krásného počasí se sjelo celkem 6 traktorů, které 

přivezly 45 účastníků. Nejmladším byly 3 měsíce a nejstaršímu skoro 70 let. Opékaly se buřty 

a konzumovaly všechny možné dobroty, co se přivezly s sebou. 

Povídalo se, děti si hrály a obdivovaly krásného koně Andrey Melounové. Chlapi 

rokovali u svých strojů, z oblak na nás mával Michal na svém křídle. Dobrá nálada se protáhla až 

do setmění, takže se odjíždělo potmě s pozdravem tak za rok. Zúčastnit se může kdokoli, traktor 

není podmínkou. 

 

Miroslav Tichý 

foto ze staršího ročníku: 
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Časopis Kojetínské listy vydal Obecní úřad v Kojetíně dne 21. 12. 2014.  

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 2015 významné životní jubileum oslaví tito kojetínští občané 

Jaroslava Jindrová 85 let čp. 42 
Stanislav Kodras 85 let čp. 43 
Marie Fikarová 80 let čp. 71 
Miroslav Šrámek 80 let čp. 67 
Božena Kodrasová 80 let čp. 43 
Libuše Melounová 75 let čp. 45 
Milada Klabíková 70 let čp. 49 
Zdeněk Rychlý 70 let čp. 70 
Eva Niklová 65 let čp. 73 
Václav Tecl 65 let čp. 19 
Jan Gryč 60 let čp. 62 
Ing. Jan Hovorka 60 let čp. 32 
Marie Polívková 60 let čp. 11 
Jana Teclová 60 let čp. 19 
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní pohodu. 

 

 

Připravované akce 

 Hasičský bál - 7. února 

 Setkání kojetínských seniorů - 20. února 

 Obecní bál - 13. březena 

 Pochod za zdravím - 25. dubna 

 Kulinářská soutěž - 30. dubna 

 Kácení máje - květen 

 


