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Vánoce v Kojetíně

Foto: J. Večeřová

Ke konci letošního roku, roku velkých 
zvratů, rozčarování a utlumeného spole-
čenského života, přichází období adven-
tu, vánočních svátků a oslav roku nové-
ho, snad lepšího, než byl ten stávající. 
Přestože letos nemůžeme z důvodu vlád-
ních opatření společně rozsvítit vánoční 
strom na Masarykově náměstí, můžeme 
se jeho krásou kochat samostatně a bude 
zářit na cestu Ježíškovi, aby našel cestu 
i do kojetínských domácností.
Než nastane onen vytoužený Štědrý 
den, musí navštívit kojetínské děti Mi-
kuláš se svoji nebeskou i pekelnou dru-
žinou, ten bude ty hodné odměňovat 
v sobotu 5. prosince 2020. Na náměs-
tí také nebude chybět vánoční stánek, 
u kterého můžete zažít pravou, nefalšo-
vanou sváteční atmosféru. Stánek Vá-
noce v Kojetíně bude v provozu po celou 
dobu adventní, přes vánoční svátky až 
do konce roku.
Sváteční atmosféru doplní také výsta-
va Betlémů na počest zakladatelky této 
tradice, Marie Kalovské, která bude ote-
vřena denně od čtvrtka 3. prosince 2020 
včetně víkendů a také ještě dopledne na 
Štědrý den.
Vyvrcholením adventního období bude 
akce s názvem Vánoce na Hané, která 
bude probíhat od středy 16. až do ne-
děle 20. prosince 2020 každodenně od 
15 do 18 hodin. Na nádvoří Vzdělávací-
ho a informačního centra bude připraven 
bohatý program. Mimo promítání pohá-
dek, kaprů v neckách a výstavy betlé-
mů, si nejen nejmenší mohou vyzkoušet 
pouštění lodiček ze skořápek, lití vosku, 
krájení jablek a další staré zvyky vážící se k vánočním 
svátkům. Každý den si mohou přítomní vyrobit například 
ozdoby z papíru, drátku, svícny nebo si nazdobit a upéct 
perníčky. Samozřejmě nebudou chybět ani koledy, svě-
týlka, vánoční zvon, dopisy pro Ježíška a něco dobrého 
na zahřátí.

I přes omezení nejen kulturních aktivit si určitě Je-
žíšek cestu do našich domovů najde, vždyť přece 
smyslem Vánoc je být se svými nejbližšími, rozdá-
vat radost a vymanit se z každodenního shonu, což 
může dokázat každý z nás i přes daná omezení.

-miza-
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 43. schůzi konané dne 5. listopadu 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila udělení výjimky vnitřního 
předpisu „Směrnice o zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu“, 
která byla schválena usnesením rady 
města dne 9. října 2019 pro výběr 
dodavatelské firmy bez výběrového 
řízení ve věci výběru dodavatele vý-
konu Technického dozoru stavebníka 

(TDS) a činnost koordinátora Bez-
pečnosti a ochrany při práci (BOZP) 
v rámci investiční akce „Biocentrum 
Kojetín“, 
- schválila uzavření příkazní smlou-
vy k výkonu Technického dozoru sta-
vebníka (TDS) a činnost koordináto-
ra Bezpečnosti a ochrany při práci 

(BOZP) v rámci investiční akce „Bio-
centrum Kojetín“. Smlouva je uza-
vírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín a příkazníkem IBS Přerov, 
s. r. o., za nabídkovou cenu 18.400 
Kč/měsíc bez DPH, a to podobu re-
alizace stavby Biocentrum Kojetín, 
tedy cca 15,5 měsíce.

Rada Města Kojetína se na své 44. schůzi konané dne 10. listopadu 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti a smlouvě o právu 
provést stavbu, ze dne 21. 10. 2019, 
schválené usnesením R487/10-19, 
mezi Městem Kojetínem jako „bu-
doucím povinným“ a společností 
Accolade CZ 43, s. r. o., jako „bu-
doucím oprávněným“, kterým se 
upravuje prodloužení lhůty z 31. 12. 
2021 na 31. 12. 2023. Ostatní ujed-
nání smlouvy se nemění,
- souhlasila s poskytnutím návrat-
né finanční výpomoci z rozpočtu 
zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 1.800.000 Kč, 
za účelem předfinancování projektu 
„Rekonstrukce, přístavba a vybave-
ní prostor pro zájmové vzdělávání“, 
která bude vrácena do rozpočtu zři-
zovatele po přijetí dotace, nejpoz-
ději do 30. 11. 2021,
- vzala na vědomí informaci ředi-
telky Školní jídelny Kojetín, p. o., 
o ztrátovém výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace za I.–III. Q. 
r. 2020 a dopadech mimořádných 
opatření v důsledku pandemie Co-
vid 19 na hospodaření Školní jídel-
ny Kojetín, 
- uložila Školní jídelně Kojetín, 
p. o., nadále zabezpečovat stravo-
vací služby v rámci hlavní činnosti 

v požadovaném rozsahu, o způso-
bu úhrady ztráty v hlavní činnosti 
rozhodne zřizovatel po ukončení 
celoročního hospodaření příspěv-
kové organizace,
- uložila Školní jídelně Kojetín, p. o., 
učinit úsporná opatření k minimali-
zaci ztrát a informovat zřizovatele 
o přijatých opatřeních, předložit 
zřizovateli návrh na řešení ztrá-
ty z doplňkové činnosti, zřizovatel 
s ohledem na situaci v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními v dů-
sledku pandemie Covid-19 připouš-
tí vyrovnání ztráty z doplňkové čin-
nosti v dalším účetním období,
- schválila mimořádný příspěvek 
na provoz na rok 2020 Školní jí-
delně Kojetín ve výši 204.000 Kč 
z důvodu nutnosti zajistit financo-
vání provozu stravovacích služeb 
v rámci hlavní činnosti příspěvkové 
organizace,
- vzala na vědomí informaci o fi-
nanční situaci a plnění rozpočtu 
města za 1–10/2020,
- vzala na vědomí informaci o hos-
podaření příspěvkových organizací 
za III/Q 2020,
- souhlasila s provedením změn 
a doplňků povodňového plánu ve 
smyslu ust. § 78 zák. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o vodách),
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Dodávka a montáž sestavy 
kolumbária na hřbitově v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o., za nabídkovou cenu 
151.552,88 Kč bez DPH,
- schválila uzavření příkazní 
smlouvy k investiční akci „Jímání 
dešťových vod a napojení závlahy 
areálu Sokolovny, areálu koupališ-
tě a Vzdělávacího a informačního 
centra v Kojetíně“, jejímž předmě-
tem je administrace projektu včetně 
monitorovacích zpráv po dobu udr-
žitelnosti projektu. Smlouva je uza-
vírána mezi příkazcem Městem Ko-
jetínem a příkazníkem, společností 
M&B eProjekce s. r. o., s nabídko-
vou cenou 150.000 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace k investiční akci „Jímání 
dešťových vod a napojení závlahy 
areálu Sokolovny, areálu koupališ-
tě a Vzdělávacího a informačního 
centra v Kojetíně“. Smlouva je uza-
vírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem BAUMAS 
projekt spol. s r.o., za nabídkovou 
cenu 176.000 Kč bez DPH.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 14. zasedání konaném dne 10. listopadu 2020

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci z rozpočtu zřizo-
vatele Domu dětí a mládeže Kojetín, 
p. o., ve výši 1.800.000 Kč, za úče-
lem předfinancování projektu „Re-
konstrukce, přístavba a vybavení 
prostor pro zájmové vzdělávání“, 
která bude vrácena do rozpočtu zři-
zovatele po přijetí dotace, nejpozději 

do 30. 11. 2021,
- schválilo koupi pozemků p. č. 
4415/1 lesní pozemek o výměře 
6.461 m2, p. č. 4415/2 vodní plocha 
– zamokřená plocha o výměře 8.797 
m2, p. č. 4415/3 lesní pozemek o vý-
měře 2.320 m2 a p. č. 4415/4 vodní 
plocha – zamokřená plocha o vý-
měře 1.400 m2, vše v katastrálním 

území a obci Kojetín, do vlastnictví 
Města Kojetína, za dohodnutou kup-
ní cenu 700.000 Kč, a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převo-
dem spojených kupujícím,
- schválilo uzavření kupní smlou-
vy na prodej pozemků p. č. 1302, 
o výměře 2.769 m2 , p. č. 1331, 
o výměře 279 m2 , p. č. 5732/1, 
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o výměře 426 m2 , p. č. 6587/1, o vý-
měře 1.168 m2 , p. č. 7011, o výměře 
2.159 m2, p. č. 7074, o výměře 865 
m2 , p. č. 7075, o výměře 905 m2, 
p. č. 7083, o výměře 924 m2, p. č. 
7206, o výměře 906 m2, p. č. 7207, 
o výměře 954 m2 , p. č. st. 1089, 
o výměře 720 m2, jehož součástí je 
stavba s č. p. 818, objekt k bydlení, 
p. č. st. 1090, o výměře 562 m2, jehož 
součástí je stavba s č. p. 817, objekt 
k bydlení, p. č. st. 1091, o výmě-
ře 666 m2, jehož součástí je stavba 
s č. p. 816, objekt k bydlení, p. č. st. 
1092, o výměře 230 m2, jehož sou-
částí je stavba s č. p. 815, objekt 
k bydlení („pozemky Červené dom-
ky“), vše v k. ú. Kojetín, obec Ko-
jetín, z vlastnictví Města Kojetína 
jako „prodávajícího“ do vlastnictví 
společnosti Accolade, s. r. o., jako 
„kupujícího“ za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 6.720.886 Kč + DPH, 
- schválilo prodej částí pozemků 

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
p. č. 1290/17 orná půda o výmě-
ře cca 300 m2, p. č. 1332/3 ostat-
ní plocha o výměře cca 200 m2, 
p. č. 1332/2 trvalý travní porost 
o výměře cca 100 m2, p. č. 5675/1 
ostatní plocha o výměře cca 200 
m2, p. č. 1333/10 ostatní plocha 
o výměře cca 250 m2, p. č. 1333/8 
ostatní plocha o výměře cca 500 
m2, p. č. 6582/54 orná půda o vý-
měře cca 90 m2, p. č. 6582/53 
orná půda o výměře cca 40 m2, 
p. č. 5671/4 ostatní plocha o výměře 
cca 900 m2, p. č. 5260/74 orná půda 
o výměře cca 250 m2, („pozemky 
pro kruhové objezdy“), které budou 
upřesněny po zpracování geomet-
rického plánu, vše v k. ú. Kojetín, 
obec Kojetín, z vlastnictví Města 
Kojetína jako „budoucího prodá-
vajícího“ do vlastnictví společnosti 
Accolade CZ 43, s. r. o., jako „bu-
doucího kupujícího“, za  kupní cenu 
ve výši 300 Kč/m2 + DPH, a za pod-

mínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím,
- revokovalo usnesení č. Z 128/09-
19, dne 10. 9. 2019, Schválení po-
dání žádosti o dotaci a prohlášení 
o financování investiční akce „Cyk-
lostezka kolem Alberta“, 
- souhlasilo s podáním žádosti 
o finanční příspěvek na Státní fond 
dopravní infrastruktury pro výstav-
bu nové cyklistické stezky s ná-
zvem „Cyklostezka kolem Alberta“ 
a jejím financováním z rozpočtu 
města Kojetína v roce 2021,
- revokovalo usnesení č. Z 127/09-
19, dne 10. 9. 2019, Schválení po-
dání žádosti o dotaci a prohlášení 
o financování investiční akce „Cyk-
lostezka Kojetín – Tovačov“,
- souhlasilo s financováním inves-
tiční akce s názvem „Cyklostezka 
Kojetín – Tovačov, k. ú. Kojetín“ 
z rozpočtu města Kojetína v roce 
2021.

Informace pro občany
Vyúčtování
veřejné sbírky
Konečné vyúčtování „Veřejné 
sbírky na úhradu ozdravných po-
bytů u moře pro Markétku Večer-
kovou“ za období 1. srpna 2014 
až 30. září 2020

Dle zákona o veřejných sbírkách je 
právnická osoba, která sbírku pro-
pagovala, povinna seznámit veřej-
nost s konečným vyúčtováním sbír-
ky a jejím využitím, a to do jednoho 
měsíce po schválení závěrečného 
vyúčtování.
Veřejná sbírka na úhradu ozdrav-
ných pobytů pro Markétku Večer-
kovou byla povolena Osvědčením 
KÚOLKR č. j. KÚOK/61818/2014/
OE/400, KUOK 62510/2014, ze 
dne 30. června 2014, a to na zá-
kladě žádosti Města Kojetína ze 
dne 25. června 2014, schvále-
né Radou města Kojetína usne-
sením R2054/06-14. Za účelem 
konání sbírky zřídilo Město Ko-
jetín zvláštní humanitární účet 
č. 3642864349/0800, vedený 
u České spořitelny, a. s. a stanovilo 
Pravidla pro užití prostředků veřej-
né sbírky. Sbírka byla zahájena dne 
1. srpna 2014. 

Za období konání sbírky, tj. od 1. 
srpna 2014 do 30. září 2020 bylo 
formou veřejné sbírky na úhra-
du ozdravných pobytů u moře pro 
Markétku Večerkovou, která trpí 
cystickou fibrózou, vybráno celkem 
146.341,58 Kč formou příspěvků na 
účet sbírky.

Z peněžních prostředků veřejné 
sbírky byly propláceny ozdravné 
pobyty Markétce Večerkové. Pení-
ze byly zasílány na účet Markétčiny 
maminky po předložení finančního 
vyúčtování jednotlivých pobytů a po 
ověření a odsouhlasení správnosti 
vyúčtování pořadatelem sbírky.

Finanční prostředky sbírky byly 
použity takto:

25.667,00 Kč
1. ozdravný pobyt Chorvatsko – Dr-
venik 31. 8. 2014 až 15. 9. 2014
27.946,52 Kč
2. ozdravný pobyt Chorvatsko – Dr-
venik 21. 6. 2015 až 5. 7. 2015
27.431,79 Kč
3. ozdravný pobyt Chorvatsko – Dr-
venik 5. 6. 2016 až 9. 7. 2016
23.088,00 Kč
4. ozdravný pobyt Chorvatsko – Dr-
venik 28. 8. 2017 až 8. 9. 2017

24.030,00 Kč
5. ozdravný pobyt Chorvatsko – Dr-
venik 25. 6. 2018 až 4. 7. 2018
18.123,27 Kč
6. ozdravný pobyt Chorvatsko – Dr-
venik 18. 8. 2019 až 30. 8. 2019

K 30. září 2020 byly finanční pro-
středky sbírky zcela vyčerpány 
a sbírka byla na základě rozhodnutí 
Rady města Kojetína usn. R938/09-
20 ke dni 30. září 2020 ukončena.  
Humanitární účet veřejné sbírky byl 
zrušen ke dni 1. říjnu 2020.

Průběžné vyúčtování veřejné sbír-
ky probíhalo každoročně k 31. čer-
venci, vyúčtování zpracovávala 
a nadřízenému orgánu předkládala 
vedoucí Finančního odboru MěÚ.  
Kontrolu a dozor nad konáním sbír-
ky prováděl dle §24 odst. 1 zákona 
o veřejných sbírkách, Krajský úřad 
Olomouckého kraje, odbor ekono-
mický. Veškeré kontroly proběhly 
bez závad, protokoly o provede-
ných kontrolách a podrobné vyúč-
tování jsou založeny na Finančním 
odboru MěÚ Kojetín. 

Hana Večeřová,
vedoucí finančního odboru

MěÚ Kojetín
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Informace pro občany

Omezení provozu pokladny Městského úřadu Kojetín:
Upozorňujeme občany, že mezi vánočními svátky bude pokladna MěÚ Kojetín 

OTEVŘENA pouze ve STŘEDU 30. prosince 2020 od 8.30 do 15.00 hodin.
V ostatních dnech v období od 24. prosince 2020 do 8. ledna 2021

bude pokladna z provozních důvodů UZAVŘENA.

Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme občany, aby platby prováděli přednostně bezhotovostním 
převodem na účet Města Kojetína č. 19-1883093339/0800, u České spořitelny a.s.

Hana Večeřová, vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín

Upozornění pro občany
na splatnost poplatku 
za komunální odpady

Dovolujeme si upozornit občany, 
kteří doposud neuhradili poplatek 
za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů za rok 2020, že splatnost 
poplatku byla k 30. září 2020.
Dle obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2019 je sazba poplatku stano-
vena ve výši 760 Kč za poplatníka. 

Správce poplatku může včas neza-
placené poplatky nebo část těchto 
poplatků zvýšit až na trojnásobek. 

Vzhledem k epidemiologické situa-
ci vás žádáme, abyste platby pro-
váděli přednostně bezhotovostním 
převodem na účet Města Kojetína 
č. 19-1883093339/0800.
Platební údaje (variabilní symbol) 
jsou shodné jako v předchozích 
letech, pokud je neznáte, můžete 
se informovat na telefonním čísle 
581 277 463.

Iveta Králová
MěÚ Kojetín

finanční odbor

Sociální záležitosti 
Hledáte pomoc v nepříznivé soci-
ální situaci?
Každý z nás se může ocitnout v dů-
sledku ztráty zaměstnání, bydlení, 
nízkého příjmu, zdravotního posti-
žení, nemoci či závislosti např. na 
návykových látkách v nepříznivé so-
ciální situaci. 
Sociální oblast je jednou z priorit 
obce. Působnost v oblasti sociální 
péče, sociálních služeb a sociálně 
právní ochrany dětí je zabezpečo-
vána úsekem sociálních věcí, odbo-
ru vnitřních věcí, školství a kultury 
Městského úřadu Kojetín. Sociální-
mi pracovnicemi je zejména posky-
továno sociální poradenství a sociál-
ní pomoc při uplatňování nároku na 
dávky pomoci v hmotné nouzi. Pra-
covnice jsou nápomocny při vyplňo-
vání nebo kontrole žádostí o dávky 
pomoci v hmotné nouzi, poskytují 
pomoc při vyřizování osobních do-
kladů osob v hmotné nouzi nebo řeší 
u těchto osob problémy související 
např. se ztrátou bydlení, zadluže-
ním či exekucemi. Prostřednictvím 
sociálně-právní ochrany dětí se so-
ciální pracovnice zaměřují zejména 
na děti, které zanedbávají školní do-
cházku, páchají přestupky, požívají 
alkoholické nápoje, jsou ohrožovány 

násilím nebo jejichž rodiče neplní 
povinnosti plynoucí z rodičovské od-
povědnosti. V návaznosti na řešení 
problému může být pracovnicemi 
zprostředkován kontakt s poskyto-
vateli sociálních služeb, spolupráce 
s neziskovými organizacemi působí-
cími v sociální oblasti nebo jednání 
se specializovanými poradnami.
V rámci sociální péče je na úseku 
sociálních věcí řešena bytová situ-
ace seniorů a osob se zdravotním 
znevýhodněním. U sociálních pra-
covnic je možné si vyzvednout žá-
dosti o nájem bytu zvláštního určení 
v domě s pečovatelskou službou, na 
jejichž základě je vedena evidence 
zájemců o byty v domech s pečova-
telskou službou. 
Informace o poskytovaných sociál-
ních službách v Kojetíně lze získat 
v Katalogu poskytovatelů sociálních 
služeb ve městě Kojetíně. Katalog je 
možné se vyzvednout u sociálních 
pracovnic úseku sociálních věcí 
nebo je umístěn na webových strán-
kách Města Kojetína. 
Dalším orgánem, který pomáhá hle-
dat možnosti řešení nepříznivé soci-
ální situace jsou obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností. Pro obča-
ny Kojetína a jeho okolí je to Magist-
rát města Přerova, Odbor sociálních 
věcí a školství. Pro osoby v nepříz-

nivé sociální situaci je sociální pora-
denství poskytováno sociálními pra-
covníky Oddělení sociální prevence 
a pomoci, Smetanova 7, Přerov. 
Komplexní výkon agendy sociálně-
-právní ochrany dětí zajišťuje Od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí, 
Smetanova 7a, Přerov. Informace, 
jak řešit vzniklou tíživou životní situ-
aci je možno získat také na Úřadech 
práce ČR, které jsou příslušní k roz-
hodování o dávkách a jejich výplatě. 
Jedná se o dávky pomoci v hmotné 
nouzi, dávky státní sociální podpory, 
podporu v nezaměstnanosti a pří-
spěvky pro osoby se zdravotním po-
stižením. Občané Kojetína mohou 
využít služeb kontaktního pracoviště 
ÚP Kojetín, nám. Míru 20, Kojetín. 
S případnou žádostí o informaci 
či pomoc se můžete obrátit na so-
ciální pracovnice úseku sociálních 
věcí, odboru vnitřních věcí, školství 
a kultury MěÚ Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, v přízemí budo-
vy MěÚ, dveře č. 2, Alice Stavová, 
telefon: 581 277 431, 778 410 726, 
e-mail: a.stavova@radnice.kojetin.
cz, nebo dveře č. 4, Markéta Šťast-
ná, telefon: 581 277 436, 776 598 
392, e-mail: m.stastna@radnice.
kojetin.cz.

Odbor vnitřních věcí,
školství a kultury
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Oběti I. světové války z Kojetína (23)
Dragoun Josef
narodil se dne 28. února 1896 v Ko-
jetíně v domě číslo 25 na dnešním 
náměstí Míru manželům Františku 
Dragounovi, řezníkovi a Anežce, 
dceři Josefa Navrátila z Pavlovic. 
Mimo Josefa se jim dne 10. led-
na 1893 narodili synové dvojčata 
Jan, který však dne 28. srpna 1893 
zemřel a Antonín, který zemřel 
v Proseči – Záboří číslo 86 u Skutče 
v Čechách. Další syn Karel se na-
rodil dne 2. června 1894. Josef Dra-
goun se vyučil číšníkem a pracoval 
v Olomouci.
Do války byl odveden v březnu roku 
1915 v hodnosti vojína - pěšáka a byl 
zařazen k 54. Pěšímu pluku, 10. Set-
niny v Olomouci (Infanterieregiment 
Nr. 54, Kompanie Nr. 10, Olmütz). 
Pluk byl součástí 9. Pěší brigády 
(Infanteriebrigade Nr. 9), která spa-
dala pod 5. Pěší divizi (Infanteriedivi-
zion Nr. 5) a ta pod I. Sbor (I. Korps) 
s velením v 1. Armádě (1. Armee) 
v Krakově. Se svou jednotkou 
působil Josef Dragoun na ruské 
frontě v Haliči. Od 1. září 1915 byl 
54. Pěší pluk převelen pod Pěší 
brigádu Kuhn, jako součást 6. Pěší 
divize (Infanteriedivizion Nr. 6), 
a ta pod Skupinu Benigni, která byla 
součástí 7. Armády (7. Armee).
V průběhu srpna a září roku 1915 
vojska Skupiny Benigni útočila na 
ruské pozice s cílem vytvořit předpo-
lí na východním břehu řeky Dněstr 
(něm. Dniester). Proti rakousko-
-uherským vojákům bránil území za 
Dněstrem ruský II. Kavkazský sbor 
(II. Kav. Korps), který usilovně levý 

břeh řeky bránil, avšak pod tlakem 
protivníka byl nucen ustupovat ze 
svých předešlých pozic. 
Vojákům 6. Pěší divize s 54. Pě-
ším plukem a dalšími jednotkami 
se podařilo po prudkých bojích 
s velkými lidskými ztrátami překro-
čit řeku Dněstr a dobýt město Siń-
ków (ukr. Syńkiv, 25,9490° v. d., 
48,6179° s. š.) a okolí města, a tím 

splnit určený cíl. 
V těchto bojích, dne 5. září 1915, ve 
svých necelých 20 letech, padl Josef 
Dragoun. 
Kde je pohřben, není známo, ale 
v centru Syńkiva leží rozsáhlý 
(200x90 m) Starý hřbitov (Cтарий 
цвинтар) a zde by mohli být pocho-
váni i padlí vojáci z Velké války, včet-
ně Josefa Dragouna.

Vídeň, 4. září 1915. Oficiální hláše-
ní: Ruské válčiště – Nepřítel včera 
silně vzdoroval po celé frontě mezi 
Dněstrem a jižními okraji velkých 
záplavových bažin a opakovaně se 
snažil zvýšit sílu své obrany proti-
útoky.

Na dolním Seretu a v ústí řeky se 
naši vojáci pevně vydali na vý-
chodní břeh řeky v těžkých bojích. 
Odrazili silné pozice nepřítele na 
kopci Słoteria, severozápadně (ne-
celých šest kilometrů – viz mapa), 
od Syńkowa a přivedli dva důstoj-
níky a 1400 mužů jako zajatce.
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Oběti I. světové války z Kojetína (23)
Eisner Alois
narodil se v Kojetíně dne 1. června 
1884 v domě číslo 5 na dnešním 
náměstí Dr. E. Beneše (Česká poš-
ta) manželům Juliu Eisnerovi, kupci 
v Kojetíně, který byl synem Viléma 
Eisnera, měšťana v Kojetíně a Tova-
čově a Aloisii, dceři Josefa Rösnera, 
účetního sluhy ve Šternberku.
Do války byl odveden, jako přísluš-
ný města Tovačova, v hodnosti vojí-
na k 15. Zeměbraneckému pěšímu 
pluku, 11. Setniny do Olomouce 
(Landwehrinfanterieregiment Nr. 15, 
11. Komp., Olmütz), který podlé-
hal 92. Zeměbranecké pěší brigádě 
(92. LIBrig.), která byla součástí 
46. Zeměbranecké divize (LID Nr. 
46). Divize byla podřízena I. Sboru 
(I. Korps) a ten byl součástí 1. Armá-
dy (1. Armee), která počátkem války 
působila v Ruském Polsku. 
V měsíci říjnu 1914 měla 1. Armá-
da za úkol dobýt město – pevnost 
Iwangorod (pol. Dęblin), ležící na 
pravém břehu řeky Visly (pol. Visła). 
Armáda zahájila postup dne 22. října 
1914 severním směrem, podél toku 
řeky Visly a večer, zhruba na linii 
obcí Nowoalexandria (pol. Puławy) 
- Czarnolas – Augustów, narazila na 
protivníka, který postupoval na jih. 
Ruské velení, zaskočeno rakouským 
postupem, okamžitě urychlilo přesun 
dalších jednotek ruské 4. i 9. Armády 
na západní břeh Visly a dne 23. října 
se mezi řekami Vislou a Radomkou 
rozhořely tuhé boje. Zatímco na le-
vém křídle rakouské 1. Armády se 
jevilo, že situace směřuje k naději na 
úspěch, pravé křídlo se dostalo pod 
tlak ruských jednotek 9. Armády, jejíž 
vojska každým dnem překračovala 
řeku Vislu a postup 1. Armády zasta-
vila. Ta byla nucena ustupovat a dne 
26. října byl vydán rozkaz ke stažení 
1. Armády na jihozápad na linii měst 
Opatów–Kielce.
V Seznamu ztrát (Verlustliste) je ze 
dne 10.12.1914, sv. 077, str. 12 zá-

znam, že pěšák Alois Eisner 
byl zraněn. Ke kterému datu 
se tento údaj váže, nelze zjis-
tit. Kartotéka padlých sděluje, 
že tento voják dne 24. října 
1914 u vesnice Laski (21,5345° 
v. d., 51,4709° s. š.) ve věku 
třiceti let zemřel (zřejmě na ná-
sledky zranění) a byl pravděpo-
dobně z důvodu rychlého ústu-
pu vojsk ponechán na bojišti. 
Byl pochován na vojenském 
hřbitově (21,5232° v. d., 
51,4997° s. š.) zhruba 3 kilo-
metry severně od místa smrti 
u obce Krasna Dąbrowa lese 
Kozienice, na jehož okraji se 
nachází hřbitov, kde odpočívá 
517 vojáků, z toho 305 rakous-
ko-uherských (…tu spoczywa-
ją żołnierze 46. (Krakowskiej) 
dywizji obrony krajowej I. Korpusu 
I. Armii austro-węgerskiej….polegli 
w operacji dęblińskiej 22.–26.X.1914 
r.) a 212 ruských vojáků z III. Kavkaz-
ského sboru a dalších jednotek, pad-
lých během operací v tomto prostoru.
Přestože, Alois Eisner, narozený 
v Kojetíně, patřil příslušností do Tova-
čova, není uveden v seznamu pad-
lých na tovačovském pomníku obě-
tem I. světové války, který se nachází 
poblíž kostela sv. Václava v ulici Cim-
burkova.
Vídeň 23. října 1914. Oficiální ozná-
mení: Zatímco včera v bitvě na jih od 

(města) Przemysl rozhodlo hlavně 
naše těžké dělostřelectvo, nasaze-
né proti nepřátelským základnám, 
dnes se na dolním Sanu rozvíjí di-
voká bitva, kde jsme na několika 
místech nechali nepřítele přejít na 
západní břeh, abychom byli schop-
ni na něj zaútočit. Ruské síly, které 
přešly, jsou drženy blízko řeky. V Za-
rzecze jsme zajali přes 1000 vojáků. 
Části naší armády se neočekávaně 
objevily před Iwangorodem, porazily 
dvě nepřátelské divize a zajaly 3600 
Rusů, zajistily vlajku a patnáct kulo-
metů.
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Oběti I. světové války z Kojetína (23)
Krybus Metoděj,
Method
narodil se v Kojetíně dne 16. červen-
ce 1878 v domě číslo 394 ve Vyš-
kovské ulici manželům Vincenci Kry-
busovi, rolníkovi v Kojetíně, naroze-
nému dne 15. května 1845 a Josefě 
Šťastníkové, vdově po Jakubu Šťast-
níkovi, dceři Jana Čecha, kojetín-
ského předměšťana, narozené dne 
1. července 1850. V tomto manžel-
ství se narodily dvě děti, Marie, naro-
zená dne 22. prosince 1870, zemřela 
13. prosince 1920 jako Marie Živná 
a pohrobek Jakub, narozený dne 
10. srpna 1872, zemřel 3. ledna 1951 
v Uhřičicích. Jejich otec, Jakub Šťast-
ník, zemřel ve 32 letech dne 13. úno-
ra 1872. Sňatek Vincence Krybuse 
a Josefy se konal dne 18. srpna 
1874 v kojetínském kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. Metoděj měl, 
mimo dvou nevlastních sourozenců, 
další dva sourozence. Starší bratr 
Vincenc se narodil dne 11. října 1875 
a vypomáhal svému otci na hospo-
dářství. Dne 4. června 1902 se oženil 
s 19letou Marií Drbalovou, naroze-
nou dne 21. března 1883, dcerou An-
tonína Drbala, rolníka z ulice Závodí 
číslo 269 v Kojetíně. Za války sloužil 
u 12. Dragounského pluku v Krakově 
(Dragonerregiment Nr. 12, Kraków). 
Mladší sestra Františka, narozená 
dne 7. dubna 1886 ve Vyškovské uli-
ci číslo 394 se dne 16. června 1908 
provdala v kojetínském kostele za 
28letého Karla Drbala, rolníka, z uli-
ce Závodí číslo 269. Dva sourozenci 
z jedné rodiny, si vzali dva sourozen-
ce z rodiny druhé.
Metoděj Krybus vykonával základní 
vojenskou prezenční službu v letech 

1900 až 1903. Po základním výcviku 
byl zařazen k dělostřelectvu a vycvi-
čen k obsluze polní houfnice. 
Pravidelná cvičení až do světové vál-
ky absolvoval u Náhradního země-
braneckého divisionu polních houfnic 
číslo 46 (Ersatzkader Landwehrfeld-
haubitzdivision Nr. 46) v Olomouci, 
v dělostřeleckých kasárnách (Feldhau-
bitz Kaserne) kde byl veden v hodnosti 

poddělostřelce (Unterkanonier), tedy 
mladšího dělostřelce, kterému velel 
starší dělostřelec (Kanonier). 
Do války byl svobodný Metoděj Kry-
bus povolán ve svých 36 letech již 
v srpnu roku 1914, a to k II. Polnímu 
houfnicové oddílu (Feldhaubitzabtei-
lung Nr. II.) do Olomouce, který byl 
součástí Polního houfnicového pluku 
číslo 1 (Feldhaubitzregiment Sergius 
Michailowitsch Großfürst von Ru-
ßland Nr. 1., FHR 1), jehož štáb byl 
v Krakově. Byl však veden jako zálož-
ník a aktivní služby se nezúčastnil.
V červnu roku 1916 byl z II. Polního 
houfnicového oddílu zformován Pol-
ní houfnicový pluk číslo 12 (FHR Nr. 
12), který byl zařazen pod 12. Polní 
dělostřeleckou brigádu (Feldartillerie-
brigade Nr. 12), která byla součástí 
12. Pěší divize (IR Nr. 12). V červenci 
1917 byla z divize vyjmuta 12. Polní 
dělostřelecká brigáda (FABrig Nr. 12) 
s Polním houfnicovým plukem čís-
lo 12 (FHR Nr. 12) a vřazena k ma-
ďarské 5. Honvédské jezdecké divizi 
(5. Honvéd-Kavallerietruppendivisi-
on, 5. HKD), která od podzimu roku 
1917 až do března roku 1918 půso-
bila v Sedmihradsku (Siebenbürger), 
poblíž tehdejší rumunské hranice 
v Karpatském pohoří, v okolí měs-
tečka Dorna Watra (Vatra Dornei, 
25,3518° v.d., 47,3457° s.š.) v rámci 
Skupiny Apór (Gruppe Apór), spada-
jící pod 7. Armádu (7. Armee). 
Dne 23. března 1918 byla maďarská 
5. HKD přesunuta z oblasti městečka 
Dorna Watra do tehdy ruského (dnes 

moldavského) města Rybnica (mold. 
Rîbnița), kam přijela dne 11. dubna 
1918 a posléze zamířila na ruské bo-
jiště ke 2. Armádě (2. Armee, Ostar-
mee), nejdříve k městu Lemberk (ukr. 
Lviv, čes. Lvov), odkud se v rámci 
XVII. Sboru (XVII. Korps) dostává ke 
konci května s německými jednotka-
mi až ke Krymu (oblast Jekaterino-
slaw).

Vyčleněná 12. Polní dělostřelecká 
brigáda je z místa bojů u městečka 
Dorna Watra převelena do města 
Felsö-Borgó (rum. Susenii Bârgău-
lui), odkud dne 3. května 1918 odjíždí 
dvěma vlakovými ešalony, mající čís-
lo 11, do italského města San Stino di 
Livenza, ležící východně 15 kilomet-
rů před řekou Piavou. 
Zde, po příjezdu dne 22. května 
1918, se připojuje ke své mateřské 
12. Pěší divizi, která spadá pod XXIII. 
Sbor (XXIII. Korps). Důvodem přesu-
nu byl plánovaný útok na italské po-
zice na pravém břehu řeky Piavy (it. 
Piave) v měsíci červnu. 
Ke dni 15. června 1918 byl Polní 
houfnicový pluk číslo 12 (FHR Nr. 12) 
při reorganizaci přejmenován na Pol-
ní dělostřelecký pluk číslo 112 (FAR 
112). Pluk byl, jako doposud, podří-
zen 12. Polní dělostřelecké brigádě 
(Feldartilleriebrigade Nr. 12, FABrig 
Nr. 12), která byla spolu s 23. a 24. 
Pěší brigádou součástí 12. Pěší divi-
ze (Infanteriedivision Nr. 12). Divize 
byla v roce 1918 součástí XXIII. Sbo-
ru (XXIII. Korps), působícího na ital-
ské frontě v rámci 1. Sočské armády 
(1. Isonzoarmee), kterou vedl polní 
maršál Svetozar Boroević von Bojna.
Osudy vojáka Metoděje Krybusa ve 
válečných letech 1914 až 1917 jsou 
nejasné vzhledem k nedostatku do-
chovaných dokumentů. Jeho Kme-
nový list, ve kterém jsou záznamy 
o působení vojáka během jeho vojen-
ského života, se nedochoval, protože 
byl skartován. Zachoval se pouze 
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Oběti I. světové války z Kojetína (23)
Záznam v evidenci padlých, ulože-
ný ve Vojenském ústředním archivu 
v Praze. V roce 1917, kdy po listo-
padovém převratu Dekretem o míru 
zastavilo Rusko v podstatě bojové 
akce na své východní frontě, roz-
hodlo Vrchní velení rakousko-uher-
ských vojsk (AOK) o dobytí bývalých 
rakouských území v Itálii. Potřebné 
síly k tomu získalo na stagnující rus-
ké frontě a vzhledem k vyčerpanosti 
vojsk, bylo třeba sáhnout i k lidským 
rezervám v zázemí, bez ohledu na 
těžký válečný život, spojený s nedo-
statky všeho druhu. 
Proto byl Metoděj Krybus nucen, 
zřejmě v měsíci květnu 1918, dosta-
vit se, na základě příkazu s přeprav-
ními instrukcemi ke svému Polnímu 
houfnicovému pluku číslo 12 (FHR 
Nr. 12), který se vracel jako součást 
12. Polní dělostřelecké brigády (FAB-
rig  Nr. 12) vlakem z rumunské fronty 
do italského města San Stino di Li-
venza (12,6813° v. d., 45,7378° s. š.). 
V rámci útoku na italské pozice, plá-
novaného na den 15. června 1918 
měla 12. Pěší divize (12. ID) vyčleněn 
úsek mezi vesnicí Noventa di Piave 
(12,5285° v.d., 45,6610° s.š.) a měs-
tem (tehdy ještě vesnicí) San Donà 
di Piave (12,5626° v. d., 45,6277° 
s. š.). Úsek podél meandrovitého 
břehu řeky Piave měřil 10 kilometrů 
a zde byly rovnoměrně, dle mož-
ností bažinatého terénu, protkaného 
vodními kanály, zarostlého vysokými 
travinami a keři a plného komárů infi-
kovaných malárií, rozloženy jednotky 
divize, připravené na útok. 
Divize disponovala 23. Pěší brigá-
dou, pod níž spadal těšínský 100. 
Pěší pluk (IR Nr. 100) se třemi prapo-
ry (Bataillon) a polský 56. Pěší pluk 
(IR Nr. 56), taktéž se třemi prapory. 
Ve 24. Pěší brigádě byl kroměřížský 
3. Pěší pluk (IR Nr. 3) se třemi prapo-
ry a polský 20. Pěší pluk (IR Nr. 20), 
taktéž se třemi prapory. Tato brigáda 
disponovala i parní lokomotivou řady 
12, která patřila státním drahám Sta-
atsbahn (StB), protože bojový úsek 
brigády zahrnoval i severní polovinu 
města San Donà di Piave, ve kte-
ré bylo vlakové nádraží. Dále pod 
divizi spadal Těžký divizion číslo 4 
(4. Schwd., oddíl), Jízdní střelecký 
pluk číslo 11 (Rt. SchR Nr. 11) a Sa-
pérský prapor číslo 12 (SappB Nr. 
12). Nedílnou součástí divize byla 

12. Polní dělostřelecká brigáda (FAB-
rig Nr. 12) s Těžkým polním dělostře-
leckým plukem číslo 12 (sFAR 12), 
Horským dělostřeleckým oddílem 
číslo 12 (GbAA Nr. 12) a Polním dě-
lostřeleckým plukem číslo 112 (FAR 
112), v němž sloužil s dalším tisícem 
vojáků i dělostřelec Metoděj Krybus.
Boje na řece Piavě a v tyrolských ho-
rách trvaly do 24. června 1918, kdy 
italská vojska, posílená britskými, 
francouzskými a americkými jednot-
kami dobyla zpět protiútokem území 
na pravém břehu řeky a 24 tisíc ra-
kousko-uherských vojáků bylo za-
jato. Jednou z dalších příčin zvratu 
v postupu rakousko-uherských vojsk 
byla kulminace řeky Piavy, která se 
v teplých dnech, kdy roztávaly hor-
ské ledovce, vylila do širokého okolí 
a silou vodního toku ničila pontonové 
mosty a různé přechody, zaplavova-
la vojenská postavení a ničila bojový 
materiál. Koryto bylo zaplaveno vo-
dou z rozpuštěného sněhu valící se 
z hor, a to v celé šíři až k inundačním 
hrázím, vzdáleným od sebe několik 
set metrů. Šíře hladiny činila v ně-
kterých úsecích téměř půl kilometru. 
V mimořádně prudkém proudu stude-
né vody plavaly shluky větví, jednotli-
vé kmeny stromů a mohutné pařezy. 
S ohledem na nedostatek potravin 
a bojového materiálu upadala morál-
ka vojáků. Dne 21. června císař Ka-
rel I. s ohledem na stav svých vojsk 
a nepříznivou situaci, odvolal vojska 
z pravého břehu řeky Piavy. Zdeci-
movaná vojska opět obsadila levý 
břeh řeky a vyčkávala další rozkazy. 
Vedle zabitých a zraněných vojáků 
jich tisíce onemocněly malárií, která 
v této oblasti italského Přímoří byla 

vzhledem k příznivým poměrům, 
velmi rozšířená. Nemocní vojáci 
byli, pokud to bylo možné, převáže-
ni především vlakem do zázemí, na 
území Rakousko-Uherska. Zde byly 
vybudovány polní nemocnice, větši-
nou stanové, poblíž některých měst 
a vesnic a především v blízkosti že-
leznic. 
Malárií onemocněl i Metoděj Krybus. 
Kdy se to stalo, není možné zjis-
tit. Malárie (italsky malaria - „špatný 
vzduch“, česky rovněž nazývaná 
bahenní zimnice), je jedna z nej-
významnějších infekčních nemocí. 
Malárie je způsobena parazitickými 
prvoky a jejich přenašečem na člově-
ka je komár rodu Anopheles. Přízna-
ky malárie se obvykle projeví 8 až 25 
dní od doby infikace. První symptomy 
nemoci se velice podobají příznakům 
chřipkového onemocnění, jako jsou 
časté bolesti hlavy, zvýšená tělesná 
teplota, bolest kloubů či zvracení. 
Vzhledem k životní strategii patogen-
ního prvoka dochází ke zvýšenému 
rozpadu červených krvinek, což vede 
k anémii, a pokud není malárie ade-
kvátně léčena, nastávají komplikace 
a následné úmrtí. V době Velké války 
nebyl na tuto nemoc lék.
Po ukončení přímých akcí na italské 
frontě začátkem měsíce července, 
museli schopní vojáci udržovat fron-
tovou linii na levém břehu řeky Pia-
vy, mrtví byli pohřbeni většinou do 
hromadných hrobů, zranění a jinak 
nemocní odesílání do provizorních, 
tedy stanových, nebo kamenných 
nemocnic na území Rakousko-Uher-
ska k možnému vyléčení. 
Nemocný Metoděj Krybus byl z místa 
bojů odeslán vlakem ze San Donà di 
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Piave do Záložní nemocnice číslo 2 
„Lublaň“ v Cormons (Reservespital 
Nr. 2 Laibach in Cormons. 13,4596° 
v.d., 45,9368° s.š.), která byla pře-
budována italskými vojsky v době po 
První bitvě na Soči v roce 1915 a od 
17. srpna 1915 využita na ozdravnou 
nemocnici (Lazzaretto di Sanità n. 
230) z vily Locatelli a přilehlých bu-
dov, ležící necelé tři kilometry jižně 
od centra města a zhruba tři kilome-
try východně od tehdejší rakousko-
-italské hranice. 
Ústřední budova, vila, byla pojmeno-
vána po majitelích (Famiglia Locatelli) 
a komplex budov s názvem Langoris, 
byl po válce změněn na původní ná-
zev Angoris. Dnes, po přestavbě vily 
a rozšíření areálu, je komplex využí-
ván k výrobě vína, protože kraj kolem 
města Cormons je krajem s vysokým 
podílem vinic. 
Rakouskými vojáky byla nemocnice 
využívána po 27. říjnu 1917, kdy ra-
kouská vojska po Jedenácté bitvě na 
Soči, dobyla italské území až k řece 
Piavě.
Existenci této záložní nemocnice do-
kazuje pohlednice s razítkem, které 
příslušný vojenský úředník sestavil 
z jednotlivých písmen, a tato je dato-
vaná dnem 21. září 1918 – „Pozdrav 
z Langoris, stanice pro mužstvo 
v rekonvalescenci“, pohled na dvorní 
trakt ze strany zahrady.
Jak dlouho dělostřelec Metoděj Kry-
bus nemoci odolával, není zjistitelné. 
Podle úřední informace uvedené ve 
Výtahu z úmrtního listu  T.366/19/10, 
č.j. 11744 ze dne 15. října 1920, vy-
daného Čs. domobraneckým okres-
ním velitelstvím v Olomouci, zemřel 
dne 21. srpna 1918 ve zmíněné ne-
mocnici Langoris. Rakousko-uherští 
vojáci, kteří v Cormons a okolí ze-
mřeli v roce 1918, byli pohřbíváni na 
hřbitově v Cormons (Cimitero militare 
di Cormons, 13,4605° v.d., 45,9612° 
s.š.), kde již byli pohřbeni italští i ra-
kousko-uherští vojáci z doby První až 
Jedenácté bitvy na Soči, podle toho, 
která z armád město okupovala. 
Zde byl, dne 22. srpna 1918, tehdy 
obvyklým válečným způsobem (jed-
noduchá prknová nezdobená rakev, 
krátký církevní obřad), pochován pol-
ním kurátem Emanuelem Peroutkou 
i voják Metoděj Krybus do hrobu číslo 
57, nacházející se ve 37. řadě. 
Dnes je na tomto místě louka, která 

leží souběžně s ulicí „Via San Quiri-
no“. Místo není nijak označeno, je to 
udržovaná travnatá plocha v intravi-
lánu města, naproti civilního hřbitova. 
Ve třicátých letech, byly nařízením 
italské vlády, různě rozmístěné ostat-
ky italských vojáků a vojáků jiných 
národností exhumovány a přeneseny 
do kostnic k tomu zřízených. Z města 
Cormons byly ostatky italských vo-
jáků přeneseny do kostnic v obcích 
Redipuglia a Oslavia a na vojenském 
hřbitově zůstaly pouze ostatky ra-
kousko-uherských vojáků, z nichž 
část některých neidentifikovatelných, 
byla přenesena do Redipuglie, aby 
bylo dosaženo rovného počtu 40 
000 neznámých. Do kostnice v obci 
Oslavia bylo přeneseno 539 ostatků 
rakousko-uherských vojáků. 

Jedna ze zpráv ve věci likvidace 
válečných hřbitovů byla zveřejně-
na v novinách Národní listy ze dne 
17. dubna 1934, ranní vydání, číslo 
74, str. 2. 
Po exhumaci italských vojáků na vo-
jenském hřbitově v městě Cormons 
a současném rozšíření civilního hřbi-
tova, zůstaly na hřbitově většinou 
ostatky vojáků rakousko-uherských 
jednotek různých národností. Ty byly 
umístěny uprostřed bývalé hřbitovní 
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plochy do kosterní jámy, která byla 
označena železným křížem a skryta 
za živým plotem. Pozůstatky po jámě 
jsou viditelné ještě v současnosti, 
protože ostatky zde byly uloženy až 
do roku 1991.
Kosterní jáma, uprostřed bývalé-
ho vojenského válečného hřbitova 
v Cormons, byla druhým hrobem Me-
toděje Krybusa.
V roce 1990 byl vojenský hřbitov 
v Brazzanu (Cimitero militare di Bra-
zzano), vesnici ležící necelé dva ki-
lometru severně od města Cormons, 
který byl součástá hřbitova civilního 
a na kterém byly již uloženy ostat-
ky zemřelých zajatců ruské a jiných 
národností, přestavěn římským spol-
kem s názvem Čestně padlí (Onor-
caduti), pro potřeby uložení ostatků 
vojáků, které doposud nebyly po-
hřbeny na uzavřených hřbitovech. 
Toto se týkalo i ostatků 282 vojáků, 
většinou rakousko-uherských, umís-
těných v kosterní jámě na bývalém 
vojenském hřbitově v Cormons, 
z nichž 57 nebylo identifikováno 
(Ignoti, neznámí). 
Jejich ostatky byly v roce 1991 pi-
etně uloženy pod pamětní desku 
s jejich jmény. Na ústředním pomníku 
hřbitova je nápis „Freund und Feind 
Im Tode vereint“ – „Přítel a nepřítel 
ve smrti sjednocený“. Jména na pa-
mětní desce jsou značně zkomolená 
a domnívám se, že autoři desky 
čerpali jména ze seznamu, který byl 
psán ručně a částečně foneticky, tu-
díž došlo k takovému zkreslení jmen, 
že je třeba je luštit za pomoci jiných 
seznamů a pomůcek. Na naprave-
ní tohoto stavu se v současnosti, 
ve spolupráci se sdružením Società 

Cormonese Austria, jejímž preziden-
tem je Giovanni Battista Panzera, 
podílí i autor biografií padlých kojetín-
ských vojáků.
Ostatky Metoděje Krybusa jsou 
uloženy v hrobě pod mramorovou 
deskou na hřbitově u městečka Bra-
zzano na Pittoniho ulici (Via Pittoni, 
13,4462° v. d., 45,9706° s. š.) v Itálii.

Vídeň, 21. srpna 1918, Oficiální ozná-
mení: Italské průzkumné oddíly se 
pokusily uchytit na východním břehu 
Piavy poblíž (města) Nervesy. Byly 
odraženy; jinak časté dělostřelecké 
boje.    

M. Krybus
 (pokračování příště)

Alois Zlámal: Střešní okno a já
Návštěva z vesmíru
– utopie
Poslední dobou mám špatný spá-
nek. Beránky nepočítám, protože 
vždy zapomenu, kde jsem začal, ko-
lik jich bylo, když jsem skončil. Tak 
raději vstanu, jdu do pokoje a pustím 
si televizi. Zajdu k oknu, otevřu jej 
a nasaji noční vlahý vzduch. Pokud 
není zamračeno, pohlédnu na hori-
zont až k vitčickému lesu, všechno 
je tam, kde má být.
Ponořím se do vesmíru, odpoutám 
se od matičky Země a sním. Někdo 

kdysi vymyslel a napsal pro budoucí 
(snad ještě nějací budou) obyvate-
le naší modré planety „Kdo nesní, 
nežije“. Všechny planety, hvězdy 
jsou každou noc na svém místě. 
Vesmír tedy žije. Můj vesmír žije. 
V tuto noční dobu si ho vždycky při-
vlastním. Něco se ale děje, něco 
ruší tu miliardu let starou mapu. 
Mapu všech hvězd a souhvěz-
dí, kterou mám právě před sebou 
v zorném poli ohraničeném rozměry 
okna. Z levé strany okna se objevila 
pohybující se světlá přímka směrem 
k západu. Bohudík, že není slyšet 

přerušovaný zvuk. To by totiž silně 
připomínalo zvuk na monitoru pří-
stroje v nemocnici, oznamující ko-
nec. EXIT.
Zaplavila mne taková vlna blaha, 
radosti, pocitu klidu a ticha. Nevě-
řícně stojím, jsem ještě zde nebo 
v tom nekonečnu, neznámu? Ano, 
jsem tu, doma ve svém pokoji. 
V pokoji, kde bydlím se svou Špu-
linkou. Ve svém bydlišti zvaném 
Kojetín. V malém vesmíru zvaném 
vlast, ohraničeném čerchovanou ča-
rou, které značí hranice mezi mým, 
naším a ostatním světem.
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Nějakým záhadným, anomálním je-
vem se mi zjevila reklama na něco 
a ani po ukrutném přemýšlení jsem 
nemohl přijít, co to je. Na obrazov-
ce byl vidět měsíc v úplňku a stojí-
cí chlapec, který se na něj zasněně 
díval. V mlžném oparu byly vidět 
kontury této postavy připomínající 
někoho, odněkud, snad až z toho 
konce vesmíru, který vlastně nee-
xistuje. Postava na mě promluvi-
la. „Jsem cestovatel z planety YO. 
Jsem ten, kterého jste před miliar-
dami let zdravili jako možného ná-
vštěvníka vaší planety. Náš kongres 
nás vybavil vším potřebným, všemi 
informacemi o vaší planetě Zemi. 
Když jsme sestoupili do atmosfé-
ry vaší planety, náš automatický 
systém na palubě začal zpracová-
vat informace o současném stavu 
vaší kultury, ekonomické situaci 
a postavení v pomyslném celosvěto-
vém žebříčku, všech uskupení, unií 
a národů. To proto, abychom si oži-
vili skutečnou realitu, která se bude 
zákonitě rozcházet s našimi infor-
macemi od kongresu. 
Musíme vás uvědomit, že celou tu 
hlubokou dávnou dobu jsme vás 
sledovali až do těch nejmenších 
podrobností. Je zajímavé, jak bě-
hem relativně krátké doby (měřeno 
časovými jednotkami vaší doby) se 
změnil název vašeho kmenového 
teritoria. ČSR, Protektorát Böhmen 
und Mähren, ČSR, ČSSR, ČSFR, 
ČR. Asi váš kmenoriád prošel hlu-
bokými změnami. Hodnotit kvalitu 
a dopady těchto změn nemůžeme 
a nechceme. To je záležitost vašeho 
kmenoru. Víme, že dorozumívacím 
jazykem vašeho kmene je čeština. 
V jednom vašem mezikosmickém 
poselství zazněl produkt vaší kultury 
a vzdělanosti – symfonická sklad-
ba s názvem „Z Nového světa“ od 
skladatele Antonína Dvořáka. Tato 
skladba vyvolala na naší planetě ho-
tovou revoluci v kruzích odborníků 
na vážnou hudbu. Váš starý, až ar-
chaický způsob komponování vážné 
hudby měl u široké veřejnosti našich 
obyvatel velmi kladnou odezvu. Za-
čali si uvědomovat, že kdysi dávno 
tímto způsobem vyjadřovali své po-
city k někomu nebo k něčemu. Že 
jejich soudobá hudba u nich spíš vy-
volává negativní nálady, které způ-
sobují a ovlivňují celospolečenskou 

atmosféru. 
Produktem rádoby kultury jsou sta-
tistickým úřadem zveřejňována 
otřesná až alarmující čísla (vraždy, 
sebevraždy, krádeže, podvody, ši-
kana jedné kasty naší společnosti). 
Ze slovníku našich občanů se vy-
tratily pojmy jako pokora, čest, úcta 
ke všemu, co je pro každý národ to 
nejpotřebnější. Pocit, že jsem pří-
slušníkem svého národa, že mohu 
mluvit svou mateřskou řečí, „být na 
to hrdý“. 
Během relativně krátkého pobytu ve 
vaší zemi, jsme zjistili některé ne-
srovnalosti mezi informacemi naše-
ho kongresu a současnou realitou. 
V každé společnosti vždy existu-
je určitá samostatně působící ve 
společnosti skupina, je to populace 
žen. V příručce kongresu je uvádě-
no: kráčející krásně oděná, krásně 
vyhlížející žena, dáma. Z dálky se 
k ní blíží skupina postav opačného 
pohlaví, jsou to muži, jako vystřiže-
ni z kroniky starého Řecka. Ztepilé 
postavy, na hlavě vavřínový věnec. 
Kráčející žena taktně upustí na-
voněný vyšívaný šáteček. Musí to 
vypadat, že jí vypadl z ruky její ne-
šikovností. Jeden z těch gladiátorů 
jej zvedne a s velkým ostychem jí ho 
podává. Tímto gestem začíná to již 
známé pokračování příběhu o velké 
lásce nebo zhrzeném manželství. 
Realita, jakou jsme zjistili u vás, 
je kráčející žena, oblečená v kal-
hotách zvaných rifle. Na kalho-
tách jsou umělecky ztvárněné díry 
– skoby. Pro bližší informaci, jsou 
to roztrhané, potrhané gatě, vytaže-
né z kontejneru. V ruce drží malou 
krabičku. Jedním prstem na ni ťuká, 
ale dává dobrý pozor, aby nenara-
zila do „kandelábru. Přibližující se 
muži, holohlaví, tedy hlava holá, 
brada porostlá hustým chmýřím, 
v ruce drží to samé. Malou krabičku. 
Dělají totéž. S tím rozdílem, že čas 
od času některý z těch mužů do toho 
„kandelábru“ narazí.  To víte, vždyť 
je to jen muž. 
Marně v tomto počínání hledáme tu 
začínající větévku s pupeny, rodí-
cí se nové etapy vaší kmenoriády. 
Zárodek toho nejkrásnějšího, toho 
nejlepšího, co člověk svým žitím 
může vytvořit. Ano, nenajdete lásku 
a všechno, co k tomu patří. Ani ne-
můžete. Všechno to, co si myslíte, 

že je v té krabičce obsaženo, vám 
ji nenahradí. Je to jen kousek něče-
ho neživého, nemá trvalou hodnotu. 
Ouha. Krabička mi spadla na zem. 
Jeho všemohoucnost je nenávratně 
pryč. Všechno jsou střípky, z kterého 
se kdysi utvářel život na naší plane-
tě YO. Nesmíte se nechat ukolébat 
heslem „Po nás potopa“. Teď žijem. 
Použiju slova z jedné známé písnič-
ky a ptám se: „A co děti, mají si kde 
hrát?“ A odpovídám: „Bez lásky ani 
ty děti nebudou.“
Ještě jedna nesrovnalost. U nás na 
planetě YO došla ta „krabičkománie“ 
tak daleko, že kniha, jako základ 
všeho vědění, která je matkou, to 
jest první ženou, tedy Evou, začala 
být nepotřebnou. Proto se bránila, 
brzdila rychlému vývoji. Malá vše-
mocná krabička, zvaná čtečka, byla 
ve vesmíru. Pryč s obracením listů, 
pryč s olizováním prstů, pryč s pře-
mýšlením o tom, jak to spisovatel 
myslel. Pryč s obalováním knihy, 
aby se krásná vazba nepošpinila 
a nepoškodila. Pryč s almarou na 
knihy. Celou knihovnu nahradí kra-
bička do kapsy. Pryč s psaním za-
milovaných dopisů, pryč s pohledy 
k svátkům, Velikonocům, Vánocům. 
Všechno toto vyřídí několika ťukanci 
malá kolečka nebo obdélníčky umís-
těné na všemocné krabičce. 
Bohužel, jen z těch ťukanců nevyčtu, 
jak je pisateli, jak se cítí. Z toho ťuku 
neuvidím stopu po velké mokré slze, 
když někdo sděluje: „Milá kamarád-
ko, kamaráde, opustil mne, opustila 
mne, odešli mi do nebeských výšin 
ti a ti.“ Kde jsou zamilovaná psa-
níčka s umně nakreslenými srdíčky 
a pusinkami…?
Je 23 hodin. Přišla za mnou Špulin-
ka. "Nemohu spát, pojď si lehnout," 
říká. 
Končím slovy mého kamaráda J. B. 
„Tož, je jiná doba“.
Už se těším na ráno, až uslyším 
z rádia slova pana Junáka, herce br-
něnského divadla.
„Tož, moji milí, DOBROU NOC!“
Záměrně používám jeho větu „Tož, 
moji milí“ a marně přemýšlím, co je 
na obsahu této věty špatné. Jedna 
posluchačka mu napsala, že toto 
oslovení je pro posluchače nemíst-
né, urážlivé. Že by paní byla typic-
kým produktem této doby...

Alois Zlámal (pokračování příště)
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Mateřská škola Kojetín
Listopad v MŠ Kojetín
Podzim se pomalu loučí a nastává 
čas Adventu. A i přesto, že epide-
miologická situace v měsíci listopa-
du byla vážná, naše obě mateřské 
školy jsou stále v provozu.
Opět se u nás objevil skřítek „Pod-
zimníček“ se svými kamarády. Chvíli 
vždy trvá, než první dítě přinese svůj 
výrobek z přírodnin. Ale pak se už 
výtvory jen hrnou a zapojují se té-
měř všechny děti se svými rodiči. 
A tak vznikla přehlídka nápaditých 
a velmi zdařilých výrobků, které zdo-
bily prostory obou mateřských škol.
Znovu jsme v obou mateřských ško-
lách s nadšením přivítali Kašpárka 
s maňáskovou pohádkou, kterou si 
pro děti připravily učitelky.
Děti se rozloučily se svými zahrád-
kami a připravily je na zimu. Za po-
moci svých učitelek poryly záhonky 
a zasadily tulipány. Těšíme se, až 
nám na jaře krásně barevně roz-
kvetou.
Učitelky si pro nejstarší děti ze tří-
dy „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybi-

ček“ připravily pro případ nutnosti 
distančního vzdělávání z důvodu 
virové epidemie sadu vzděláva-
cích materiálů pod názvem „Školka 
doma“. Pokud by tedy u nás byla 
přerušena prezenční forma vzdělá-
vání, jsme připraveni se dětem vě-
novat i na dálku. 
Nynější situaci také využily pe-
dagogické pracovnice mimo jiné 
k proškolení formou webinářů a za-
vádění nového systému diagnosti-
ky dětí. Pracovnice byly proškoleny 
v oblasti matematické a čtenářské 
pregramotnosti dětí, polytechnic-
ké výchovy, využití ICT v mateřské 
škole a dále v oblasti diagnostiky. 
Využíváme  materiály, pomůcky 
a pracovní listy od uznávaných br-
něnských psycholožek. Díky men-
ším počtům dětí ve třídách je mož-
né tyto nově získané vědomosti 
pružněji zavádět do praxe.
A protože tyto řádky většina z vás 
čte již v čase předvánočním, pře-
jeme nejen našim zaměstnancům, 
dětem  a jejich rodičům, ale také 
vám všem krásné těšení se na 

Vánoce, pohodu, klid a mír v duši, 
a hlavně pevné zdraví v novém roce. 
                                       vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
„Face to PC“
V tomto kalendářním roce uplynul 
další měsíc povinné školní docház-
ky realizované distančním způso-
bem. Měsíc výuky „face to PC“ si 
žádá ohlédnutí. 
Přechod na distanční výuku na naší 
škole znamenal a znamená pro 
všechny zúčastněné jistou zátěž, 
a to jak pro vyučující, kteří odbavují 
hodiny vzdálené výuky s maximál-
ním nasazením a odpovědností, 
tak i pro „druhou stranu PC“ – žáky 
a jejich rodiče, pro které je tato situ-
ace mnohdy také nelehká. 
Vzhledem k tomu, že výuka na ško-
le probíhá podle upraveného rozvr-
hu, jsou naši žáci plně zaměstnáni 
školními povinnostmi. Nad rámec 
původního rozvrhu, avšak s jedno-

značně stanovenými cílem, probí-
hají i třídnické hodiny. V jejich prů-
běhu si žáci se svým třídním učite-
lem vyměňují zážitky a zkušenosti 
z uplynulého týdne DV, společně je 
sdílejí, vytváří oproti běžné vyučo-
vací hodině méně formální atmo-
sféru.
Kromě zmíněné práce pedagogů 
je třeba poukázat na důslednost 
a odpovědnost jejich asistentů. Ti 
s pedagogy spolupracují a aktivně 
se podílejí na výuce. Význam termí-
nu „asistent“ v současnosti nabývá 
většího opodstatnění než kdy před-
tím. Asistenti pedagoga kromě péče 
o „svého žáka“ přispívají nedoceni-
telnou mírou k plynulé on-line výu-
ce, k zajištění výukových materiálů 
a k plnění dalších požadavků z dis-
tanční výuky vyplývajících.

Naše škola pracuje s všestrannou 
aplikací Office 365 – Teams, pro-
střednictvím které je výuka blízká 
plnohodnotné výuce prezenční 
a která současně představuje zpes-
tření i zatraktivnění vyučovacích 
on-line hodin. Paradoxně se tak 
škole daří plnit jeden ze svých zá-
měrů – vytvořit prostředí pro efek-
tivní výuku prostřednictvím IT tech-
nologií. V tomto smyslu se změnilo 
i technické zázemí – díky cíleně 
uplatněným dotacím z MŠMT může 
škola zajistit výuku na technicky vy-
soké úrovni. 
Rádi bychom poděkovali všem, kte-
ří se na distanční výuce ZŠ nám. 
Míru podílejí; pedagogům a jejich 
asistentům, žákům a rodičům.
Přejeme klidné dny a pevné zdraví!

Markéta Matějková

Den otevřených dveří 2020
Vážení rodiče, absolventi, pedagogové a další bývalí zaměstnanci ZŠ nám. Míru,

přátelé školy i všichni, kdo mají zájem o prohlídku naší instituce.
S politováním oznamujeme, že v souladu s vládními protiepidemiologickými nařízeními

se letos Den otevřených dveří na naší škole neuskuteční.
O to víc se na vás těšíme v následujícím roce 2021.

Vedení školy

Gymnázium Kojetín
Rozhovor
s Julií Ptáčkovou
Julie je studentka třídy primy na 
Gymnáziu Kojetín. I přes její mladý 
věk je už velmi úspěšná ve svém 
oboru, kterým jsou společenské 
tance. V následujícím rozhovoru 
jsme se jí vyptaly na některé otáz-
ky nejen ohledně jejího vztahu ke 
sportu.

Kdy a jak jsi začala se společen-
skými tanci?
Začala jsem v září v roce 2015, to 
jsem měla šest let. Dříve jsem cho-
dila do baletu a hip hopu. Moje ka-
marádka tančila a mně se to hodně 
líbilo.
Kolik času musíš věnovat trénin-
kům a přípravám na soutěže?
Před koronavirem jsme trénova-
li třikrát týdně dvě a čtvrt hodiny 
a k tomu nějaké „practice“ seminá-
ře, vedené lekce. „Practice“ je jako 
menší soutěž na tréninku. V pátek 
před soutěží trénink nebývá, a po-
kud je, zopakujeme tance a trenéři 
řeknou, co ještě celkově zlepšit. 
Při přípravě na soutěž se musí če-
sat vlasy. Já to mám dobré, protože 
jsem ještě Junior 1, takže se nemů-
žu malovat. To zabere tak hodinu.
Je to hodně náročné, ještě když se 
musí jezdit za tanečním partnerem. 
Musím se tomu věnovat každý den 
a o víkendech jsou soutěže, musím 
umět deset tanců, každý má jinou 
techniku, a dodržovat kondiční pří-
pravu.

Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Můj největší úspěch byl zatím dru-
hé místo na Mistrovství České re-
publiky ve standardních tancích, 
a o týden nato jsme byli v Brně na 
mezinárodní soutěži, kde byly páry 
z celého světa, a tam jsme byli nej-
lepší Češi.
Co je na tomto sportu nejnároč-
nější a jak to zvládáš?
Většinou jdu rovnou po škole na 
trénink, a úkoly proto dělám větši-
nou buď večer anebo v autě.
Je náročné sehnat kvalitního part-
nera, hlavně časově a kvůli vzdále-
nosti od partnera.
Jak moc tě současná situace 
ovlivňuje?
Přijde mi, že ztrácím fyzickou kon-
dici. Dříve jsem byla schopná uběh-
nout 7,5 km v kuse, ale teď nezvlá-
dám ani jeden, takže mi nevyhovu-
je, jak nemůžou být tréninky, a že 
musíme chodit s rouškami. Soutě-
že se nepořádají vůbec, protože je 
omezený počet lidí na akci. Na ní 
normálně bývají přítomni pořadate-
lé, soutěžící a ještě hosté.
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Gymnázium Kojetín
Také máme online tréninky přes 
aplikaci Zoom. Chybí mi můj taneč-
ní partner, je těžké trénovat oddě-
leně.
Jak se ti líbí na gymnáziu v Ko-
jetíně?
Líbí se mi tam moc. Jsem v primě, 
takže mi chvíli zabralo zvyknout si 
na novou školu, lidi kolem sebe. 
Máme více předmětů než na zá-
kladní škole. Je to těžší, než jsem 
čekala.

Plánuješ pokračovat v tančení 
i nadále?
Chtěla bych, ale nevidím do bu-
doucnosti. Ráda bych tančila dál. 
Je složité sehnat si partnera ve 
stejném věku a je to i finančně ná-
ročné.

Rozhovor připravily žákyně
septimy Eliška Gambová

a Nina Pešová

Základní umělecká škola Kojetín
ZUŠ Kojetín
na druhé covidové vlně
Školní rok 2020/21 je opět netradič-
ní. Začátek školního roku proběhl 
ještě standardním způsobem. První 
omezení přišlo na konci září, díky 
covidovému semaforu, v podobě 
zákazu zpěvu. Hodiny Sólového 
zpěvu a Pěveckého sboru tedy 
změnily podobu a prioritou se stala 
teoretická, poslechová a rytmická 
stránka výuky. Další omezení na-
stalo v intervalu několika dnů. Po-
volena byla pouze individuální výu-
ky – jeden na jednoho, tedy učitel 
a žák. Toto nastavení vydrželo pou-
ze několik dnů a od 14. října 2020 
jsme se ocitli společně s ostatními 
školami v modu distanční výuky. 
Ze dne na den jsme opět přešli na 
on-line výuku, což po zkušenosti 
z jara minulého školního roku neči-

nilo škole žádné problémy. 
Období zákazu přítomnosti žáků ve 
škole se však snažíme využít. Mimo 
jiné průběžně pracujeme na moder-
nizaci počítačové sítě, internetové-
ho připojení a IT vybavení obecně. 
I když jsme ve druhé covidové vlně 
najeli na distanční výuku bez pro-
blémů, nemůže tato on-line výuka 
na dálku zcela  nahradit osobní 
kontakt učitele s žákem. Proto jsme 
s velkým potěšením přijali informaci 
o návratu alespoň individuální výu-

ky a konzultací na ZUŠ od 25. listo-
padu 2020. Školu tak v adventním 
čase opět rozezní koledy a vánoční 
písně. Avšak prostor pro vánoční 
muzicírování, jak jej znáte z mi-
nulých let, bude bohužel jen velmi 
omezený.  
Přejeme všem poklidný ad-
ventní čas, mnoho radost-
ných a šťastných chvil v době 
vánoční a především pevné 
zdraví.

Srdečně vaše ZUŠka

Stolní kalendář Kojetín 2021 již v prodeji
Stolní kalendář Kojetín 2021 si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího

a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
nebo v kanceláři MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033. Cena: 30 Kč.

V kalendáři naleznete barevné historické pohlednice Kojetína ze sbírky Josefa Bibra.
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DDM Kojetín informuje

Dům dětí a mládeže Kojetín
přeje všem klidný adventní čas. 

Věříme, že v novém roce
se znovu potkáme

a budeme si užívat společně
váš volný čas. 
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Městská knihovna MěKS Kojetín

PŘIPRAVUJEME PO ODVOLáNí NAŘíZENí

Jak mohu pomáhat nevidomým?
Svět očima nevidomého

Výtvarná soutěž ve spolupráci s Charitou Kojetín,
zveřejnění výkresů ke hlasování v prostorách knihovny.

Velká čtenářská soutěž!
Pozor! Pozor! Malí i velcí čtenáři!

Už máte dost volna a mobilů? Nabízíme něco víc. 
Přijďte do knihovny soutežit! 

„Slavnostně přísahám, že jsem připraven
ke každé špatnosti!“

Inspirujte se knižní postavou Harryho Pottera
a získejte sedm vitrálů přečtením sedmi knih

z naší knihovny.
Odměnou vám bude „Ohnivý pohár“ a další ceny.

„Neplecha“ bude ukončena v září 2021 a v říjnovém 
Týdnu knihoven proběhne vyhlášení vítězů a předání 

cen. Pro více informací, registraci i četbu se hlaste
v oddělení pro děti a mládež naší knihovny.

Knihovna zahajuje půjčování
ve výdejním místě!

(Naše činnost je v souladu s hygienickými opatřeními).

Vážení čtenáři, od 23. listopadu 2020
knihovna umožňuje půjčování na výdejním místě,
kterým bude vstup do oddělení pro dospělé čtenáře,

a to v těchto dnech:
Úterý 9.00–11.00 a 15.30–17.00 hodin

Čtvrtek 9.00–11.00 a 15.30–17.00 hodin
Knihy si můžete objednat

či odložit prostřednictvím svého čtenářského konta:
https://katalog.kojetin.cz

telefonicky: 581 762 295, 777 593 984
e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz
Půjčovny zůstávají i nadále uzavřeny.

Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti+dospělí).
Těšíme se na vás a věříme, že jsou to první

nadějné krůčky k návratu do normálu.
PS: Máme spoustu knižních novinek!

Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

Tip na vánoční dárek
Země česká – domov náš. Prohléd-
něte si jej pohledem desítek těch 
nejlepších fotografů, kteří ten svůj 
kus domoviny znají nejlépe. Kniha 
vás provede čarovným Českem 
od svěžího jara přes slunečné léto 
a barevný podzim až po bílou zimu.
Jedinečná kniha představující ča-
rovný pohled na Českou republiku, 
kniha magická a podle některých 
i balzámem na duši.

Neobyčejný vánoční dárek  si může-
te zakoupit na informacích Vzděláva-
cího a informačního centra, Masary-

kovo náměstí 8, Kojetín nebo v kan-
celáři MěKS Kojetín na Sokolovně, 
náměstí Republiky 1033.
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Městské muzeum MěKS Kojetín
Zajímavosti sbírek
kojetínského muzea
Babička Boženy Němcové
v japonštině

Kojetínské městské muzeum ob-
sahuje nejen sbírku obrazů a soch, 
významnou archeologickou sbírku, 
národopisnou sbírku, sbírku lido-
vého umění, listin a jiných hmot-
ných dokladů k historii Kojetína 
a okolí, ale také sbírku knih, ať již 
starých tisků nebo tisků poměrně ne-
dávných. Nedávno jsem se na strán-
kách Kojetínského zpravodaje zmínil 
o knize „Zdravá rada lékařská“. Dnes 
chci informovat o klenotu české li-
teratury, o kánonu české literatury, 
o knize Boženy Němcové Babička. 
Vydání „Babičky“ Boženy Němcové 
uložené ve sbírkovém fondu kojetín-
ského muzea je zajímavé tím, že se 
jedná o překlad do japonštiny. 
Kniha souvisí s významnou udá-
lostí v kulturním životě Kojetína 
– s mezinárodní výstavou „Japon-
ská dětská  kresba“, jejíž vernisáž 
se konala 11. prosince 1960 v pro-
storách nynějšího Vzdělávacího 
a informačního centra na Masa-
rykově náměstí. Vernisáže se zú-
častnil významný japonský vědec,  
esperantista a bohemista Kei Ku-
risu, překladatel mnoha děl české 
literatury do japonštiny. Na organi-
zaci výstavy se podíleli esperantisté 
z Kojetína, z Přerova a z Olomouce, 
kteří spolupracovali s Kei Kurisou, 
tehdy pracovníkem japonského vel-
vyslanectví v Praze.
Slavnostního zahájení se také zú-

častnili představitelé města Kojetín 
(Karel Mezník, Otmar Ondra, Franti-
šek Hájek, Stanislav Hlobil st. a jiní) 
a zástupce ONV Přerov Zdeněk Ko-
nečný. Přítomní byli také významní 
představitelé esperantistů sam. Vla-
dimír Vymětal z Kojetína, sam. Lud-
vík Chytil z Přerova, sam. Vladimír 
Mohapl z Olomouce.
Překladatel Kei Kurisu (18. 7. 1910 
– 18. 4. 2009) náležel ve své době 
k významným japonským vědcům, 
bohemistům a esperantistům. Jeho 
zásluhou se mohli japonští čtenáři 
seznámit s díly českých spisova-
telů a básníků, např. Karla Čapka, 
Jaroslava Haška, Karla Havlíčka 
Borovského, Arnošta Lustiga, Ja-
roslava Seiferta, Boženy Němcové 
a dalších. Byl čestným členem Čes-
ko-japonské společnosti, Českého 
esperantského svazu a Světového 
esperantského svazu.

S českou literaturou se Kei Kurisu 
seznámil na počátku padesátých 
let 20. století prostřednictvím pře-
kladů naší literatury do angličtiny 
a do  esperanta. Česká literatura 
ho tak zaujala, že se začal učit čes-
ky, píše v eseji „Co mi dala česká 
literatura.“ Od roku 1956 překládal 
přímo z češtiny do japonštiny. Za 
zásluhy o propagaci české literatury 
a uvedení japonského vydání Ba-
bičky Boženy Němcové byl v roce 
1959 pozván do Československa, 
aby vyučoval japonštinu na Karlo-
vě univerzitě. V tomto období  na-
vštívil na pozvání esperantských 
klubů mnohá česká a slovenská 
města, mezi jinými také Kojetín, 
a to u příležitosti zmíněné výstavy 
v našem městě.
Československo Kei Kurisu navští-

vil celkem třikrát. Poprvé to bylo již 
ve zmíněném období 1959 – 1961, 
kdy přednášel na Karlově univerzitě 
v Praze. Druhá návštěva se usku-
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tečnila v roce 1966, kdy se zúčastnil 
Mezinárodního kongresu bohemistů 
a slovakistů, který se konal v Praze 
a Bratislavě. Jeho třetí návštěva se 
konala u příležitosti 81. světového 
kongresu esperantistů v Praze.
Kei Kurisu v eseji „Co mi dala česká 
literatura“, (vydalo nakladatelství Ka-
va-Pech, 1996) také uvádí, že zna-
lost poměrů v Československu po 
roce 1948 mu otevřela oči, a on, pře-
svědčený komunista, z Komunistické 
strany Japonska vystoupil. Pozasta-
voval se nad tím, že komunistický 
režim u nás cenzuroval díla předních 
českých autorů, např. také dílo Ju-
lia Fučíka. Proto nejraději používal 
k překladu  původní vydání knih, ni-
koliv ty, které obdržel oficiální cestou  
z ministerstva kultury.
V roce 2007 se Kei Kurisu zúčastnil 
Světového esperantského kongre-
su v Jokohamě. Bylo mu 97 let, ale 
živě se zajímal o všechny novinky 
a o zprávy z České republiky. Hovo-
řil o tom, co má rozpracováno a co 
by chtěl ještě dokončit, píše přední 
český esperantista sam. Petr Chrdle.  
Následovně však byly kontakty pře-
rušeny  a pouze došla zpráva, že pan 
Kei Kurisu 18. dubna 2009 navždy 
odešel ve věku  99 let.
Sam. Kei Kurisu, významný japonský 
esperantista, překladatel a bohemis-
ta, byl velkým znalcem české litera-
tury. Měl rád českou krajinu a české 
památky. Když stál pod památným 
Řípem a četl si údaje na informační 
tabuli, prohlásil: „Takový kopeček, já 
si představoval, že to je hora“, vzpo-
míná Petr Chrdle. 
Výběr z překladů Kei Kurisu vyda-
ných v Japonsku:
- Karel Čapek: Povídky z jedné kap-
sy, Tokio, 1960, 1976,
- Válka s mloky, Tokio, 1970, 1978,
- R.U.R., Ukradený kaktus a Sbírka 
známek, Tokio, 1978,
- R.U.R. a Bílá nemoc se sbírkou 
Čapkových divadelních her a šesti 
esejemi, Kanazawa, 1992, a další,
- Jan Drda: Němá barikáda, Tokio, 
1952,
- Julius Fučík: Reportáž psaná na 
oprátce  a dalších jedenáct článků, 
Tokio, 1952, reedice Tokio, 1962, 
1977 – poslední vydání spolu s dva-
nácti dopisy z vězení a několika dal-
šími články a studiemi,
- Karel Havlíček Borovský: Křest sva-

Městské muzeum MěKS Kojetín
tého Vladimíra,Tokio, 1960,
- Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vo-
jáka Švejka, Tokio, 1962, pokr. Tam-
též 1963,1972 se vzpomínkou Jose-
fa Lady Jak jsem maloval Švejka,
- Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu 
Horowitzovou a Sousto, Tokio, 1967,
- Božena Němcová (zkrácený pře-
klad pro mládež, Tokio, 1956, úplný 
překlad s ukázkami tří dopisů), Tokio, 
1972,
- Jan Neruda: Matce, Naše hodiny, 
Útěcha, Tokio, 1960, Kam s ním, To-
kio, 1963,
- Josef Nesvadba, Blbec z Xenemün-
de, Tokio, 1971,
- Stanislav Kostka Neumann: O bi-
tevním poli v nás, Tokio, 1960,
- Jaroslav Seifert: Říp v okně 
a U jednoho hrobu na Olšanech, To-
kio, 1960,
- Olga Scheinpflugová: Karanténa, 
Tokio, 1975,
- Jiří Weil: Život s hvězdou, Tokio, 
1967,
- Jiří Wolker: Samota, Epitaf a Pout-
ník si říká, Tokio, 1960,
(Zpracováno podle  sam. Petra Chr-
dleho: Říp je takový kopeček?, časo-
pis Biblio 3–4/2010) 

Poděkování:
Děkuji sam. Václavu Noskovi za spo-
lupráci při přípravě této vzpomínky na 
přítomnost významného překladatele 
a esperantisty v Kojetíně. Václav No-
sek přeložil z esperanta do češtiny 
věnování uvedené v knize Babička 
a graficky zpracoval všechny repro-
dukce.                                            řez
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Výstava Signál 64
I přes nepřízeň osudu s šířením 
nemoci covid-19 se dne 4. září 
2020 konala v prostorách galerie 
Vzdělávacího informačního centra 
v Kojetíně vernisáž výstavy – Sig-
nál 64 „Společně“. 
Vernisáž se povedla na jedničku 
a návštěvníci mohli začít obdivovat 
vystavené exponáty. Nejprve za-
zněl projev předsedy Jardy Kačír-
ka, ve kterém výstižně představil 
v pár větách vystavující umělce 
i obsah celé výstavy. Po jeho skon-
čení si všichni vystavující, za hla-
sitého potlesku, přišli pro krásnou 
červenou růži z rukou Hany Sva-
činové a Milana Zahradníka. Kul-
turní zážitek umocnila následná 
hudební vložka v podobě skladby 
na piano zahraná učitelkou Miluší 
Venclíkovou ze ZUŠ Kojetín. 
A nyní již k popisu naší výstavy. 
K vidění bylo bezmála sto děl od 
šestnácti umělců a umělkyň z okolí 
Kojetína, což je podle mého ná-
zoru úctyhodný počet. Nechyběly 
nádherné fotografie mnoha osobi-
tých stylů, kategorií a barev, zají-
mavé obrazy, rozvíjející naši před-

stavivost a vnímání okolí, či origi-
nální keramika pro výzdobu našich 
domovů. Zapomenout nesmím ani 
na ručně vyráběné stylové šper-
ky. Výstava skončila 9. října 2020, 
úderem páté hodiny odpolední. 
Když jsem zavítal poprvé na vý-
stavu Signálu, vůbec jsem si neu-
vědomoval, jak pracné je expozici 
zrealizovat a kolik času to spolkne, 
a proto si zaslouží všichni umělci 

velký respekt, neboť to není vůbec 
jednoduchý úkol. A také bych chtěl 
jako nováček skupiny moc podě-
kovat všem členům za velmi pří-
jemné přivítání.  
Závěrem bych rád poděkoval všem 
návštěvníkům za velmi pozitivní 
ohlasy i za návštěvu v této nelehké 
době, která se neustále mění. 

Radim Klaper

Městské kulturní středisko Kojetín

Kultura v karantáně
Práce v kojetínském muzeu po-
kračují intenzivně i nadále. Po vy-
čištění všech zaevidovaných expo-
nátů a zapsání některých nových 
přírůstků, které byly uloženy v pří-
pravně depozitáře na poliklinice, 
jsme přistoupili k dalším potřebným 
krokům. Naše snaha byla zaměře-
na především na nejstarší doklady 
o osídlení Kojetína a jeho blízkého 
okolí, tudíž na archeologické nále-

zy. Tyto zapsané exponáty byly vol-
ně loženy v policích nebo nevhod-
ných krabicích, kde byly především 
zlomky pravěkých nádob nevhod-
ně nahromaděny na sobě, čímž 
při sebemenším pohybu trpěly. Po 
očištění a inventarizaci byly archeo-
logické nálezy naskládány do vhod-
ných boxů, proloženy hedvábným 
papírem a uloženy zpět do polic. 
Zároveň s touto konzervační čin-
ností jsme využili situace a připra-
vili k zapsání archeologické nálezy 

kojetínského patriota Jana Jakuba 
Vražiny. Ty byly doposud uloženy 
v igelitových pytlích a nezpraco-
vány. Artefakty pochází především 
z lokality Hrádek, kde je doloženo 
středověké osídlení, a kde se ve 
dvacátých letech 15. století usídlil 
loupeživý rytíř Havel Drastil. Dal-
ší nálezy pochází z nalezišť okolo 
Kojetína nebo Křenovic. V součas-
né době jsme tyto artefakty vyčistili 
a připravili k zápisu do muzejních 
sbírek.
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Městské kulturní středisko Kojetín
Velice milým překvapením byl hod-
notný dar pana Emila Dostalíka 
z Kojetína, který muzeu daroval bo-
hatou sbírku historických žehliček 
a kafemlýnků. Tyto exponáty jsou již 
zapsány a poslouží v připravované 

expozici Když byla technika ještě 
v plenkách, kde se s nimi seznámí 
široká veřejnost. Za tyto předměty 
panu Dostalíkovi veřejně děkujeme 
a jsme rádi, že nezištně myslel na 
kojetínské muzeum.

Kojetínská kultura nezahálí ani 
v rozšiřování kostýmového a krojo-
vého fondu. Zručností a šikovností 
nadaná pracovnice Jana Nováko-
vá ušila a vytvořila řadu tradičních 
masopustních kostýmů, které lze 
pokládat za scénografické skvosty, 
navíc opravila, přešila a vyšila ně-
kolik kusů krojových součástí.

Doufáme, že i nadále se bude epi-
demiologická situace vyvíjet ve 
prospěch rozvolňování vládních 
opatření. I když letos nemůžeme 
společně rozsvítit vánoční strom na 
náměstí, zářit přece na cestu Je-
žíškovi bude. Mikuláš s andělskou 
a pekelnou družinou kojetínské 
děti navštíví taktéž a vánoční stá-
nek na Masarykově náměstí bude 
v provozu v předvánočním i pová-
nočním čase. Pokud vláda neroz-
hodne jinak, chystáme na nádvoří 
Vzdělávacího a informačního cent-
ra již tradiční akci s názvem Váno-
ce na Hané, která bude probíhat od 
16. do 20. prosince.                     -miza-
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Centrum sociálních služeb informuje
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem zaměstnankyním Centra 
sociálních služeb Kojetín, p. o., kte-
ré téměř po celý letošní rok zažívají 
těžké chvíle v rámci poskytování 
pečovatelské služby, a to díky šířící 
se celosvětové pandemii koronavi-
ru SARS-CoV-2, která velmi ohro-
žuje naši největší cílovou skupinu 
– skupinu seniorů.
S velkou odpovědností, svědo-
mitostí a spolehlivostí po celý rok 
poskytují odbornou péči všem kli-
entům naší organizace, a to i přes-
to, že pracují v omezeném počtu 
a bylo třeba zapojit i jiné pracovni-
ce z jiných pracovních pozic, neboť 

i naši organizaci, v oblasti personál-
ní, koronavir také zasáhl. 
Milé zaměstnankyně, chci vám po-
děkovat za vaši obětavost a záro-
veň sdělit, že si práce každé z vás 
nesmírně vážím! Je úplně jedno, 
o jakou pracovní pozici jde, žádná 
není více či méně důležitá. To, co 
léta budujeme a na čem v letošním 
roce nejvíce záleželo, je náš tým. 
Tým pracovnic, které se v této vel-
mi vypjaté době dokázaly ještě více 
semknout a zůstat empatickými 
profesionály ve svém oboru a po-
máhat těm nejpotřebnějším. Den-
nodenně jsem vnímala, jak v týmu 
panuje respekt a tolerance, přátel-
ství a podpora nejvíce směřovaná 
k našim pomocnicím – studentkám 

Procvičování paměti
a mandaly
Kvůli dlouhodobě trvajícímu stavu 
koronavirové situace není možné 
se s našimi seniory setkávat a dě-
lat společné volnočasové akce. Pro 
naše seniory, kteří se rádi zapojují do 
našich aktivit jsme připravili zábavu 
na doma, a to v podobě křížovek, 

osmisměrek, doplňovaček, slovních 
přesmyček, a jako příjemnou rela-
xaci nachystali – mandaly. Takto si 
naši senioři opět procvičili paměť, 
u vybarvovaní mandal si příjemně 

oddychli... Aktivita, sice malá, ale 
i tak naše seniory potěšila. Věříme, 
že v brzké době budeme moci opět 
společně trávit čas a v našich klu-
bovnách se spolu setkávat.        PZ

Přípravy
Tříkrálové sbírky 2021
Milí přátelé charitního díla,
blíží se čas, kdy každoročně za 
vámi přicházejí koledníci s kole-
dou. Možná tentokrát nebude znít 
ulicemi zpěv malých koledníků. Ale 
štěstí, zdraví, dlouhá léta, a přede-
vším požehnání do roku 2021 chtějí 
koledníci přinést do vašich domovů 
i navzdory koronavirovým opatře-
ním. 
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka 

Charita Kojetín
bude, koleda se uskuteční. Jen se 
ještě neví, v jaké podobě. I Tři králo-
vé totiž musí počítat s možností, že 
epidemiologická situace neumož-
ní setkání koledníků s dárci tváří 
v tvář.
Ve hře jsou momentálně tři scéná-
ře. Ten optimistický počítá s uvol-
něním všech restrikcí a klasickou 
tříkrálovou koledou v období od 
1. do 14. ledna 2021. Realističtěji se 
však v současné chvíli jeví koleda 
s omezeními, při níž budou dodr-
žena všechna karanténní nařízení. 

Další variantou je virtuální koleda. 
Charity na všech úrovních se snaží, 
aby byly stoprocentně připravené 
neriskovat zdraví svých přispěva-
telů i dobrovolníků. A pochopitelně 
zaměstnanců, protože do sbírky se 
velmi často jako dobrovolníci za-
pojují i pracovníci Charit z terénu, 
kteří za sebou budou mít náročné 
měsíce a jejichž pomoc bude i na-
dále nepostradatelná. Organizátoři 
sbírky proto musí citlivě reagovat 
na současnou nepříznivou situaci. 
Všechny přípravy a realizace kole-

středních i vysokých škol, které 
nám v péči o naše klienty pomá-
haly. Vážím si toho o to víc, neboť 
dobře vím, že každá z vás situaci 
s pandemií vnímá jinak, má jiné 
osobní podmínky, možnosti...

Helen Kellerová, americká spisova-
telka a lektorka napsala: „Sami toho 
zvládneme tak málo, ale když se 
spojíme, zvládneme cokoli.“ Tenhle 
citát plně vystihuje naši týmovou 
práci po celý rok. 

Děkuji vám všem a jsem pyšná 
na to, jaký úžasný tým pracovnic 
řídím.       

            Blanka Laboňová
ředitelka CSS Kojetín
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Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

29. 11. 2020 Neděle – 1. adventní
BOHOSLUžBy

od 10.00 hodin v Husově sboru 

6. 12. 2020  Neděle – 2. adventní - Sv. Mikuláše
BOHOSLUžBy

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

13. 12. 2020 Neděle – 3. adventní
BOHOSLUžBy

od 10.00 hodin v Husově sboru

20. 12. 2020 Neděle – 4. adventní
BOHOSLUžBy

od 10.00 hodin v Husově sboru
(„Adventu se konec blíží…“)

Program svátečních setkání v prosinci 2020 (v čase Adventu, Vánoc a Nového roku)

„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost,
ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě:

„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Galatským 5,13-14

24. 12. 2020 Čtvrtek – Štědrý den
PůLNOČNí BOHOSLUžBy

od 22.00 hodin v Husově sboru
(„Nám, nám, narodil se…“)

27. 12. 2020 Neděle – Sv. Štěpána
SVáTEČNí BOHOSLUžBy

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

3.1.2021 Neděle – Nový rok; jméno Ježíš
NOVOROČNí BOHOSLUžBy

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

Církev Československá husitská

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. Lukáš 2,10-11

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:Citát měsíce:

dování mají každoročně jedno spo-
lečné – neobejdou se bez armády 
dobrovolníků a štědrosti dárců. 
I v Kojetíně jsou přípravy na další 
koledování v plném proudu. Pro va-
riantu přímého koledování hledáme 
dobrovolníky z řad dospělých i dětí. 
Věříme, že situace na začátku led-
na 2021 již umožní, aby Tři králo-

Charita Kojetín
vé vyšli i v Kojetíně a okolí do ulic 
a přinášeli do všech domovů ra-
dostnou zvěst. Cíl i motto sbírky 
zůstávají i pro nadcházející roč-
ník stejné – „pomoc lidem v nouzi“ 
a „pomáhá každá koruna“. 

Jitka Matoušková
ředitelka Charity Kojetín

Rádi bychom vás srdečně po-
zvali k návštěvě všech našich 
plánovaných setkání, bohužel to 
nezáleží na nás, ale na tom, zda 
a jaká budou v konkrétním čase 
platit mimořádná vládní „korona-
virová“ nařízení a opatření. Dě-
kujeme za pochopení.

Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 

v přízemí) je k dispozici členům 
(i veřejnosti) v pondělí a ve středu 
od 9 do 15 hod. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na telefonní číslo 
777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! 

Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje: htt-
ps://mekskojetin.cz/archiv-casopisu 
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc FB: https://www.
facebook.com/ccsh.kojetin Aktuál-
ně z CČSH: https://www.aktualne.
ccsh.cz/
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Děkujeme starostovi, radě a zastu-
pitelům města Kojetína za dlouho-
dobou spolupráci. Děkujeme rad-
nici a Městskému úřadu v Kojetíně 
za spolupráci a pomoc při obnově 
a opravách památek na Husovce. 
Poděkování patří také odboru pa-
mátkové péče Magistrátu města 
Přerova. Děkujeme firmě Technis 
za vzornou správu okolí fary a sbo-
ru. Děkujeme Městské policii Ko-
jetín za nasazení a snahu o udržení 
veřejného pořádku ve složitých lo-
kalitách a podmínkách. Poděkování 
patří všem partnerům a spolupra-
covníkům. Také Městskému kultur-
nímu středisku Kojetín i knihovně 
a TJ Sokol Kojetín.           Jiří Pleva

Církev Československá husitská

Branou Adventu vstupujeme do nového církevního
– liturgického roku a do vánočního času.

Adventní doba je čas naděje, čas očekávání.
Pojďme tedy, s touto nadějí, a vírou,

vyhlížet ono neuhasitelné Světlo, které září v temnotách.
Pojďme vyhlížet Boží království.

Vždyť náš Pán Ježíš Kristus nás ujišťuje, že:
"Je již blízko!" (Lukáš 21,31).

To je slavné poselství křesťanského Adventu.
Radujeme se!

 Ať se o Vánocích upevní naše víra, naděje a láska
v jistotu Božího vedení, v dobro, pravdu a krásu,

a to vše kéž nás provází i po celý nový rok LP2021.
S láskou přejí farní úřad a rada starších

CČSH v Kojetíně

FK Slavoj Kojetín
Pro letošek dohráno
Ve druhé půli října se definitivně roz-
hodlo o tom, že letos si amatérští 
fotbalisté a další sportovci nezahrají 
a ani nezatrénují. 
Viz Rozhodnutí Výkonného výboru 
FAČR o přerušení soutěžního roč-
níku 2020/2021: Soutěžní ročník 
2020/2021 se ohledně mistrovských 
a pohárových soutěží, vyjma soutěží 
v příslušnosti Ligové fotbalové aso-
ciace, jako řídícího orgánu soutěže, 
přerušuje do dne 31. 12. 2020 do 
23:59 hod.
Kdy se začne na jaře hrát, to nikdo 
přesně neví. Jediné, co je jasné, 
jsou podmínky, které jsou k tomu po-
třeba splnit. Ty stanovuje PES (Proti 
Epidemický Systém), který začal 
platit od 13. listopadu 2020. Podle ri-
zika jsou opatření rozdělena do pěti 
barevných stupňů v procentuálním 
dělení 0 až 100.
Sportovní soutěže ve 4. a 5. stupni 
jsou povolené pouze pro profesioná-
ly ve specifickém režimu bez diváků. 
Amatérské soutěže jsou zakázá-
ny. Kojetínská sportovní hala je od 
12. 10. 2020 uzavřena. Rekreačně 
sportovat lze pouze venku, a to do 
dvou osob u 5. stupně, a do šesti 
osob u 4. stupně.
3. stupeň – povolené profesionální 
i amatérské soutěže bez diváků. To 
už jsme zažili v říjnu. No a na co se 
všichni těší je 2. (žlutý) stupeň, kdy 
venku může být max. 500 diváků ve 
dvou sektorech a 1. (zelený) stu-

peň, kdy venku může být max. 1000 
diváků ve dvou sektorech. Kolem 
20. listopadu 2020 jsme na 5. nej-
horším stupni a opatrně se začíná 
rozvolňovat.
Pro letošek malá statistika soutěže 
mužů, která byla předčasně přeru-
šena 12. října 2020.
Muži 1.A třída skupina B – Krajský 
fotbalový svaz Olomouc
Po odehraných deseti kolech jsou na 
11. místě ze čtrnácti týmů (dvě výhry 
za 3 body, dvě výhry na penalty za 
2 body, jedna prohra na penalty za 
1 bod, pět proher za 0 bodů = cel-
kem 11 bodů, skóre třináct vstřele-
ných a 33 obdržených branek).
Kdo hrál za Slavoj (počet zápasů na 
soupisce): 10x Michal Gajdoš, Libor 
Žůrek, František Plajner, Pavel Zá-
peca, 9x David Javořík, Tomáš Jura, 
Daniel Lýsek, 8x Milan Mareček, 
Matěj Řezáč, Jan Kantor, 7x Tomáš 
Teplý, Lukáš Troneček, 4x Martin 

Dočkal, 3x Jakub Bureš, Tomáš Krč-
ma, Jurij Liashuk, 2x Marcel Lukáš, 
1x Matěj Vojáček, Erik Miko.
Kdo střílel branky: 3x Libor Žůrek, 
2x Tomáš Jura, 1x David Javořík, 
Jan Kantor, Martin Dočkal, Marcel 
Lukáš, Daniel Lýsek, Milan Mare-
ček, Matěj Řezáč, Tomáš Teplý, Pa-
vel Zápeca
Týmu byly uloženy dvě červené kar-
ty a 32 žlutých karet.
Aktuální informační web a FB Sla-
voje Kojetín, nástěnka Tyršova 
ulice.         Jaroslav Bělka
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TJ Sokol Kovalovice
Fotbal v Kovalovicích
lidem chybí
Naposledy se hrálo v Kovalovicích 
v neděli 11. října 2020, a to ještě 
bez diváků. Vzhledem k vývoji epi-
demiologické situace je naděje, že 
snad se začne znovu až na jaře. 
O tom rozhodne PES (ne ten čtyř-
nohý) ale Proti Epidemický Systém. 
Fotbalový půst se tak protáhne do 
příštího roku. Nezbývá než věřit, že 
se neobjeví další vlna pandemie, 
a konečně se život včetně sportu 
vrátí do normálních kolejí. Už se 
všichni nemůžeme dočkat.

Na podzim se odehrálo deset kol 
a zbývají ještě tři kola.
Muži 1. B třída skupina A – Kraj-
ský fotbalový svaz Olomouc
Po odehraných deseti kolech jsou 
na 1. místě ze čtrnácti týmů.
(šest výher za 3 body, dvě výhry na 
penalty za 2 body, dvě prohry za 
0 bodů = celkem 22 bodů, skóre 33 
vstřelených a 15 obdržených bra-
nek).
Kdo hrál za Kovalovice (počet zá-
pasů na soupisce): 10x Jakub Krč-
mař, Martin Šafránek, Vít Švec, 
Tomáš Vojáček, Dominik Zavadil, 
9x Josef Zavadil, Jakub Ševeček, 
Daniel Židlík, 8x Dušan Židlík, 
7x Tomáš Kantor, Pavel Otáhal, 
6x Zdeněk Zezula, Filip Rybo-
vič, 5x Jan Křížek, Marek Ohlídal, 

3x Tomáš Jarmer, Marcel Lukáš, 
Martin Plesník, 2x Michal Bělaška, 
Petr Ernst, 1x Tomáš Hromada.
Kdo střílel branky: 9x Jakub Krč-
mař, 7x Filip Rybovič, 4x Dušan 
Židlík, 3x Jakub Ševeček, 1x Michal 

Bělaška, Jan Křížek, Josef Zavadil.
Týmu byly uloženy: dvě červené 
karty a 28 žlutých karet.
Aktuální informace na FB TJ So-
kol Kovalovice z. s., nástěnka 
Tyršova ulice.        Jaroslav Bělka 
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Inzerce

* MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033
* Informace VIC, Masarykovo náměstí 8

* Knihovna – VIC, Masarykovo náměstí 8
* Potraviny Dobrůtky od Verunky, Tyršova 1393
* Potraviny DOLABUž Masarykovo náměstí 54

* TRAFIKA Masarykovo náměstí 33
 * Potraviny, Padlých hrdinů 1023

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
od 10. na www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj

Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně

SBíRKA
Městského muzea MěKS Kojetín

Pro interaktivní expozici
kojetínského muzea

BRáNA DO STARÉCH ČASů NA HANÉ

hledáme historické 
přeDměty

Staré zemědělské nářadí a stroje
(cepy, řezačky, šroťáky, mlátičky,

obracáky, nahrabovačky a podobně...)
Staré kuchyňské a domácí předměty

(hrnce a kastroly smaltované i kameninové) 
staré trouby, ledničky, pračky, mandl,

mlýnky, žehličky, tkalcovské stavy,
kolovraty, vřetena, vařenky a podobně...

Budeme rádi za každý exponát.
Děkujeme předem!

Předměty budou sloužit
pro ukázku příštím generacím!!!

TELEFON:
721 339 933
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Pohledem fotografa

Jiří Šírek

Dobrých zpráv je v této době jako šafránu, proto potě-
ší každá pozitivní věc, která se udá. Na rohu náměstí 
Míru a Tyršovy ulice se v pěkně opraveném domě ote-
vírá nový obchod.

Nová výsadba stromů proběhla na několika lokalitách v 
Kojetíně - zde záběr z Tržního náměstí.

Prodejní stánek před radnicí je připraven a čeká na své 
zákazníky v době adventu a Vánoc.

A co nepotěší – odpad patří DO nádob k tomu urče-
ných, určitě ne VEDLE těchto nádob, jako třeba v tom-
to koutě v Nádražní ulici.

Fotofórky Luďka Fíka
Hanácká "stezka v oblacích" Přístavba kostela dokončena
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Fotokvíz Poznáte Kojetín?
Popisky fotografií z čísla 11/2020: č. 1. Dům Chadimů 
– Kamenictví, dnes Hrabčíkovo, vedle Formánkovo, Tyr-
šova ulice, 1950; č. 2 Povodeň 11. 5. 1911, křižovatka 
Podvalí-Přerovská, směr na Hatě; č. 3 Židovská škola, 
dnes fara Církve československé husitské, Husova uli-
ce; č. 4 Výřez obrázku Kojetína z nejstarší mapy Hané, 
která vznikla někdy na přelomu 18. a 19. století a je dí-
lem vzdělaného amatéra, nejspíš učitele z Kojetína... 
Kroměřížská brána, dnes křižovatka Sv. Čecha-Kro-
měřížská; č. 5 Obchodní dům Leopolda Langera (cca 
1920), dnes Masarykovo náměstí – „H&T Smíšené zboží“ 
a „Textil Obuv“; č. 6 Městská elektrárna, hostinec (před 
rokem 1930), dnes Masarykovo náměstí – budova spo-
řitelny a „Italská zmrzlina“; č. 7 a 8 Prostory bývalého 
školního statku se nacházely za městskými hradbami, 
zde stával panský dvůr, chlévy, stáje, stodoly, v soused-

1

4

2

5

3

6

ství dvora i ovocná a zeleninová zahrada a městský chu-
dobinec. Objekty bývalého školního statku byly zbourány 
v 70. letech 20. století, nyní se zde nachází sportovní hala 
a hřiště, Hanusíkova ulice.
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A léta běží...

Krásné sedmdesáté narozeniny oslaví 7. prosince 2020
náš syn, bratr, švagr, strýc, bratranec a kamarád

pan Zdeněk Pěcha z Kojetína
Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let.

To vše, a ještě víc přeje celá velká rodina. Za všechny bratr Miroslav.

Blahopřání

Vzpomínky
Dne 24. prosince 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

pana Ladislava Poláka
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Děkuje rodina Polákova a Janouškova.

Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady.
Přejeme Ti hodně zdraví, ať Tě život pořád baví!

Dne 27. prosince 2020 oslaví 81. narozeniny naše milá maminka

paní Věra Adamíková z Křenovic
 

Milá maminko, přejeme Ti všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví,
pohodu, optimistickou náladu, a i nadále životní elán!

Děkujeme Ti za všechno. Dcery Věra a Světlana s rodinami, syn Vladimír a Kubík.

První Vánoce bez tebe…

Ludmila Kyselá
Nikdy nezapomeneme Laďa, Standa a Anetka.

Dne 11. listopadu 2020 zemřel ve věku 75 let
dlouholetý předseda a funkcionář FK Slavoje Kojetín

pan Miloslav Ticháček
Patřil ke staré obětavé gardě činovníků, která se zapsala do více

než 112ti leté historie klubu. Přes deset let působil jako ředitel ve společnosti Technis 
Kojetín a práci ve fotbale věnoval svůj volný čas. Postupně nás opouštějí lidé,

pro které byl fotbal kus jejich života a pan Ticháček byl jedním z nich.
Děkujeme mu za jeho záslužnou práci pro kojetínský fotbal.

FK Slavoj Kojetín 

Dne 22. listopadu 2020 jsme si připomněli výročí nedožitých 55. narozenin
a dne 13. prosince 2020 uplyne 25 let kdy nás navždy opustil

pan Roman Bedrunka

S láskou vzpomínají rodiče a bratr Martin, manželka Jitka, dcera Romana s rodinou
dcera Nicol s přítelem a rodina Vojáčkova.


