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75. výročí osvobození Kojetína
Na začátku května si připomeneme 75. výročí od konce druhé
světové války. Při této příležitosti
donesl František Riegl do redakce Kojetínského zpravodaje
zápis z pamětí Kojetínské fary
viz strana 11–13. Je potřeba si
připomínat tento historický mezník, aby i další generace nezapomněly na hrůzy války, která
se dotkla fatálně celého našeho
národa, zmařila desetiletí budování demokratického státu, ekonomiky a zničila zbytečně nesčetné množství lidských životů.
Připomínat si dobu, která není
z hlediska historie tak dávná
a přemýšlet nad tím, co všechno
může člověk způsobit člověku
z pozice moci a ideologického
přesvědčení.
Ve čtvrtek 7. května 2020 si připomeneme krátkou vzpomínkovou procházkou památku všech,
kteří položili své životy během
druhé světové války, bojovali za
naši vlast, nebo se stali obětí posledních válečných dnů. Po desáté hodině ranní se sejdou před
radnicí zástupci města a MěKS
Kojetín, kteří se následně vydají
k Památníku osvobození Rudou
a rumunskou armádou, symbolickému hrobu na hřbitově, synagoze, budově ZŠ Svatopluka
Čecha, kde je umístěna deska
plk. Františku Březovskému,
Sokolovně a památníku Osvobození na náměstí Republiky.
Pokud si najdete chvilku, můžete se připojit k této vzpomínkové
akci k 75. výročí ukončení druhé
světové války.
-miza-

Rumunští vojáci na náměstí v Kojetíně, 6. 5. 1945.
Sbírka Františka Riegla

Rumunští vojáci u kostela Nanebevzetí Panny Marie, 6. 5. 1945.
Sbírka Františka Riegla
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Koronavirus
Harmonogram otevírání provozoven, restaurací a služeb, zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 28. schůzi konané dne 16. března 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila odmítnutí námitek stěžo- v domácnosti uživatele - ranní hy- služeb prostřednictvím CSS Kojetín
vatele (účastníka) v rámci výběrové- giena, hygiena na lůžku, koupání, takto: pečovatelská služba bude zaho řízení na zhotovitele stavby „Bio- sprchování, pomoc při použití WC jišťovat s účinností od 17. 3. 2020
centrum Kojetín“, a to společnosti v domácnosti uživatele), poskytnu- do odvolání nákup základních potí stravy nebo pomoc při zajištění travin, léků a hygienických potřeb
Gardenline s. r. o., Litoměřice,
- omezila z důvodu prevence šíření stravy (dovoz nebo donáška jídla, – smluvním klientům CSS zdarma,
onemocnění COVID-19 (koronavir) pomoc při přípravě jídla a pití, pří- nájemníkům bytů v DPS, kterým nes účinností od 17. 3. 2020 do odvo- prava a podání jídla a pití), pomoc může tyto služby zajistit rodina či jiná
lání poskytování sociálních služeb při zajištění chodu domácnosti (běž- blízká osoba a nemají tuto službu
prostřednictvím CSS Kojetín. Pe- ný úklid a údržba domácnosti, běžné sjednanou s CSS zdarma, na záklačovatelská služba bude poskyto- nákupy a pochůzky, praní a žehlení dě telefonického požadavku nebo
vat pouze nezbytné úkony: pomoc ložního prádla popř. jeho drobné osobního požadavku (přes pracovpři zvládání běžných úkonů péče opravy, praní a žehlení osobního nice pečovatelské služby), seniorům
o vlastní osobu (pomoc a podpora prádla popř. jeho drobné opravy), nad 70 let s trvalým pobytem v Kopři podávání jídla a pití, pomoc při fakultativní činnosti (dohled v pra- jetíně, kterým nemůže tyto služby
oblékání a svlékání včetně speciál- covní dobu např. nad požitím léků, zajistit rodina či jiná blízká osoba
ních pomůcek, pomoc při prostoro- spočinutí po koupání apod.). Od- a nemají tuto službu sjednanou
vé orientaci, samostatném pohybu borné sociální poradenství bude po- s CSS zdarma, na základě telefonicve vnitřním prostoru, pomoc při pře- skytováno pouze telefonicky nebo kého požadavku nebo osobního posunu na lůžko nebo vozík), pomoc emailem (mobil: 792 310 357, email: žadavku (přes MP Kojetín), telefon
pro požadavky o zajištění nákupu:
při osobní hygieně nebo poskytnutí poradna@css.kojetin.cz),
podmínek pro osobní hygienu (po- - rozšířila s účinností od 17. 3. 2020 CSS 582 762 282, 775 753 342, 792
moc při úkonech osobní hygieny do odvolání poskytování sociálních 310 357, MP Kojetín: 776 737 287.
Rada Města Kojetína se na své 29. schůzi konané dne 31. března 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí plnění usnesení
Rady města Kojetína k 16. 3. 2020,
- schválila navýšení příspěvku na
provoz na rok 2020 příspěvkové organizaci Městské kulturní
středisko, dle žádosti příspěvkové
organizace,
- povolila Základní škole Kojetín,
nám. Míru 83, p. o., převod finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investic,
- uložila Základní škole Kojetín,
nám Míru 83, p. o., odvod z fondu
investic do rozpočtu zřizovatele,
- schválila rozpočtové opatření
č. 5/2020, kterým se zapojují do
rozpočtu:
nové příjmy
399,94 tis. Kč
nové výdaje
116,00 tis. Kč
financování
-283,94 tis. Kč,
- schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Městem Kojetínem,
jako „budoucí povinný“ a společností
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupená společností Gridservices,
s. r. o., Zábrdovice, Brno, jako „budoucí oprávněný“. Silniční most ev.
č. 2, ve vlastnictví Města Kojetína,
umístěný na pozemku p. č. 5778/4
vodní plocha (ve vlastnictví Mlýna
Kojetín spol. s r. o., Kojetín v katas-

trálním území Kojetín a obci Kojetín,
bude dotčen stavbou plynárenského
zařízení,
- schválila ukončení nájmu nebytových prostor z nájemní smlouvy
ze dne 31. 12. 2017 uzavřené mezi
Městem Kojetín, jako pronajímatelem, a J.Č., jako nájemcem, dohodou k 31. 3. 2020,
- schválila nájem obecního bytu
č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, těmto žadatelům
o nájem obecního bytu v pořadí:
1. B.Z., 2. J.C., za podmínek nájmu
na dobu určitou jednoho roku, výši
smluvního měsíčního nájemného
47,09Kč/m2,
- schvalila nájem obecního bytu
č. 8, vel. 2+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 1. M.Š.,
2. E.V., za podmínek nájmu na dobu
určitou jednoho roku, výši smluvního
měsíčního nájemného 69 Kč/m2,
- schválila nájem obecního bytu
č. 7, vel. 1+0, v DPS na náměstí
Dr. E. Beneše 3, Kojetín, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 1. M.M., 2. A.P., za podmínek
nájmu na dobu určitou jednoho roku,
výši smluvního měsíčního nájemného 35 Kč/m2,

- schválila nájem obecního bytu
č. 11, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr.
E. Beneše 3, Kojetín, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí:
1. M.B., 2. A.B., za podmínek nájmu
na dobu určitou jednoho roku, výši
smluvního měsíčního nájemného
35 Kč/m2,
- schválila ukončení nájmu obecního bytu č. 1, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, s nájemcem M.B., dohodou k datu nabytí
účinnosti nájemní smlouvy k bytu
č. 11, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
- schválila ukončení nájmu bytu
zvláštního určení č. 33, vel. 1+0, v DPS
na ulici 6. května 1160, Kojetín, s nájemkyní M.P., dohodou k 31. 3. 2020,
- vzala na vědomí žádost o snížení
či prominutí nájemného Diagnostické ambulance Kojetín s. r. o. – rentgen, ultrazvuk, se sídlem 6. května
1373, Kojetín. Řešení odložila na
dobu po ukončení nouzového stavu s tím, že možnost případného
snížení nájmu bude s jednotlivými
žadateli řešena individuálně,
- schválila nákup materiálu pro šití
roušek místním obyvatelům a jeho
distribuci obyvatelům prostřednictvím prodejny Textil a galanterie
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Z jednání Rady Města Kojetína
Helena Poláková, do částky 130 tis. Kč,
- schválila nákup dezinfekčních
a dalších ochranných prostředků pro
ochranu před koronavirem SARS-CoV-2 (COVID-19) a jejich distribuci
Městským úřadem Kojetín mezi pracující zaměstnance MěÚ Kojetín, zři-

zovaných příspěvkových organizací
a zakládaných společností, podnikatele s otevřenými provozovnami na
území města z důvodu ochrany nakupujících a obyvatele města, pro které
je obtížné tyto prostředky opatřit, a to
do částky 500 tis. Kč,

- schválila otevření sběrného dvora, který provozuje TECHNIS Kojetín spol. s r. o., a to od 1. 4. 2020.
Provoz zajistit v souladu se současným krizovým režimem a s platnými
opatřeními vlády a k jejich vymáhání
využít Městskou policii Kojetín.

Rada Města Kojetína se na své 30. schůzi konané dne 28. dubna 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o hos- v souladu s rozhodnutím Komise v celkové hodnotě 5.000 Kč bez DPH
podaření Města Kojetína za období 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 od BATIST Medical a. s., Červený
1–3/2020,
pověřit Centrum sociálních služeb Kostelec, Centrem sociálních služeb
- vzala na vědomí informaci o hos- Kojetín, příspěvková organizace, Kojetín, příspěvkovou organizací,
podaření zřízených příspěvkových (dále jen “organizace“) výkonem - zřídila při Základní škole Kojetín,
organizací za období 1–3/2020,
služby obecného hospodářské- Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov,
- souhlasila s rozpočtovým opatře- ho zájmu – odborného sociálního pro školní rok 2020/2021 jednu příním č. 6/2020, kterým se snižují:
poradenství (dále jen “SOHZ“) ve pravnou třídu,
příjmy o částku
259,30 tis. Kč smyslu zákona č. 108/2006 Sb. - vzala na vědomí kalkulaci cen
výdaje o částku
259,30 tis. Kč, o sociálních službách, ve znění stravného ve Školní jídelně Kopříspěvkové
organizaci,
- schválila rozpočtové opatření pozdějších předpisů, a to za pod- jetín,
č. 7/2020, kterým dochází pouze mínek finanční podpory a následné k 1. 5. 2020,
- schválila místní plán inkluze měsk přesunům mezi schválenými výdaji, kontroly,
- doporučila zastupitelstvu města - souhlasila s přijetím věcného daru ta Kojetína pro období 2020–2023.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 11. zasedání konaném dne 28. dubna 2020
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
služby obecného hospodářské- vzalo na vědomí zprávu o čin- č. 6/2020, kterým se snižují:
259,30 tis. Kč ho zájmu – odborného sociálního
nosti Rady města Kojetína, která příjmy o částku
259,30 tis. Kč, poradenství (dále jen “SOHZ“) ve
od zasedání Zastupitelstva města výdaje o částku
Kojetína dne 28. 1. 2020 jedna- - pověřilo v souladu s rozhodnutím smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
la šestkrát – 19. 2. 2020, 11. 3. Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. o sociálních službách, ve znění
2020, 16. 3. 2020, 31. 3. 2020, 22. 2011, Centrum sociálních služeb pozdějších předpisů, včetně sta4. 2020 (jako Valná hromada plní- Kojetín, příspěvková organizace, novení podmínek finanční podpory
cí funkci zakladatele společnos- (dále jen “organizace“) výkonem a následné kontroly.
ti TECHNIS Kojetín spol. s r. o.)
a 28. 4. 2020,
- vzalo na vědomí zprávu o plnění
usnesení Zastupitelstva města Kojetína,
- vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2019,
- schválilo závěrečnou zprávu
o provedené inventarizaci majetku
a závazků Města Kojetína za rok
2019,
- schválilo závěrečný účet Města
Kojetína za rok 2019, včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření za rok
2019, a souhlasilo s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku Města
Kojetína za rok 2019, a to bez výhrad,
- vzalo na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových
organizací za rok 2019,
- schválilo rozpočtové opatření

4

5/20

Kojetínský zpravodaj

Kojetínská sokolovna na Vyšehradě!
Na přelomu jara a léta proběhne na jednom z nejikoničtějších
míst naší země soutěžní výstava
Má vlast cestami proměn. Starosty města Leoše Ptáčka jsme
se zeptali, jakou cestou naše sokolovna vystoupala až na pražský Vyšehrad.

pochlubit, co v Kojetíně dokážeme
a čím také jsme zajímaví.
Pojedete se na výstavu podívat
osobně?
Určitě bych se tam chtěl s rodinou
vypravit. Dne 20. června 2020 je
slavnostní vyhlášení, třeba nám to
zrovna vyjde v tento den.
Nemohou výstavu zhatit současná vládní nařízení?
Úplně asi ne, všechno proběhne
v exteriérech, snad to nějak urouškujeme /úsměv/. Navíc do června je
ještě daleko.
Jak myslíte, že proběhne letní sezóna v Kojetíně? Čekají nás hodové slavnosti, sportovní akce,
slavnosti piva... Politici se zatím
názorově příliš nepotkávají.
Politici se názorově potkávat nebudou i dál, je to součástí jejich
práce. Když bude opozice vládní
opatření pořád jen chválit a se vším

Vládní opatření kritizovat nebudu. Těšme se z toho, že
nekopírujeme scénář ze západoevropských zemí a úroveň zdravotnictví máme jednu
z nejlepších na světě.
souhlasit, příští volby může rovnou odpískat. Podstatně víc sleduji
a zabývám se názory epidemiologů
či jiných odborníků, jenže i oni prozatím ve shodě nejsou. Těžko se
mi v tomto orientuje. Na jedné straně vyzývá Klaus starší občany ke
vzpouře proti vládním opatřením,
kterými si zaděláváme na hlubokou
ekonomickou krizi. Švarný princ Jaroslav z Jezerky /pozn. red. herec
Jan Hrušínský/ považuje nařízení
za premiérovu mstu umělcům...
Na straně druhé jsme přes média
svědky událostí v Británii, kde zprvu
zvolili strategii promoření populace,
dnes jim kolabuje přepracovaný
a zoufalý zdravotnický personál.

V letošním roce dostala všechna
města a obce České republiky možnost prezentovat své výjimečné stavební počiny poslední doby v rámci jedenáctého ročníku výjimečné
výstavy na stejně tak výjimečném
místě. Podle dobových fotografií
půjde o srovnání prvorepublikové
podoby kojetínské sokolovny se
stavem po několika rekonstrukcích
v poválečném i porevolučním období a zejména s podobou dnešní po
poslední generálce, která se, myslím, opravdu povedla.
S jakými ambicemi jde Kojetín do
boje v konkurenci 118–ti staveb?
Vite, já bych neřekl, že jde v prvé
řadě o to, jak uspějeme v soutěži.
Samozřejmě, pokud bychom dokázali výstavu vyhrát, byl by to fantastický počin, ale pravděpodobnost,
že se to přihodí, je téměř nulová...
Pro nás je velkým úspěchem, že
jsme byli do této elitní společnosti
přijati a můžeme se na Vyšehradě

Neřekl bych, že jde v prvé řadě
o to, jak uspějeme v soutěži.
Pro nás je velkým úspěchem,
že se můžeme na Vyšehradě
pochlubit, co v Kojetíně dokážeme a čím jsme zajímaví.
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Kojetínská sokolovna na Vyšehradě!
Tradičně velkohubí Američané, kteří si vždy ví rady se vším, ukládají své zesnulé do chladírenských
vozů, protože márnice a krematoria
jsou totálně přeplněné... Mě naučil
život, že se počítají výsledky. Jedinou relevantní měřitelnou veličinou
jsou v současné době počty nakažených, zemřelých a vyléčených
lidí. Pravě tato statistika mě utvrzuje
v tom, že žijeme ve šťastné části
Evropy, kde se virus podařilo prozatím dostat pod kontrolu velmi
úspěšně. Ne, já vládní opatření
kritizovat nebudu. V létě chceme
spustit provoz koupaliště a kempu, který máme
téměř ze sta procent
obsazený. Pokud to nebude možné, bude nám
to moc líto, ale to je tak
všechno. Nařízení jsme
připravení respektovat.
A se všemi slavnostmi,
dětskými tábory a sportovními akcemi to bude
podobné. Nedá se nic
dělat. Těšme se z toho,
že nekopírujeme scénář
ze západoevropských
zemí a úroveň zdravotnictví máme jednu z nejlepších na světě.
Přínos
prezentace
kulturního
domu
– kojetínské sokolovny v Praze tedy vidíte
zejména ve zviditelnění Kojetína?
Jistě, netvrdím, že
zrovna v Praze je prezentace nejúčinnější.
V
Olomouci
nebo
v Brně by nám výstava
udělala službu asi větší,
ale i takto to má smysl.
Podívejte se třeba na
úspěch našeho koupaliště, které Kojetín po
sérii investic zviditelňuje
obrovsky. Návštěvnost
je více než dvojnásobná oproti létům minulým
a ohlasy jsou jen samé
pozitivní. Základní umělecká škola rok po generální rekonstrukci žádala zřizovatele o navýšení kapacity počtu žáků.
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Nová sportovní hala je permanentně
plně vytížená. Volejbalový Turnaj
střední Moravy na zrevitalizované sokolské zahradě je dnes jedním z nejmasovějších a jasně nejkvalitnějším
turnajem v České republice. Podobné jde říci i o přehlídce amatérských
divadelních souborů. Jednoduše,
máme-li se čím pochlubit, je zcela na
místě to udělat.
Připravujeme aukce pozemků pro
výstavbu rodinných domů a předběžně máme zájemce z Kroměříže, Přerova, Brna… I touto cestou
se o nás mladí lidé dozvědí a třeba

Připravujeme aukce pozemků pro výstavbu rodinných
domů. I touto cestou se o nás
mladí lidé dozvědí a třeba se
rozhodnou v Kojetíně investovat.
na základě takovýchto prezentací
se rozhodnou v Kojetíně investovat.
Díky za rozhovor, věřme, že náš
kulturní dům v Praze uspěje a život se brzy zase vrátí do normálu.
-rr-
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Mikeš Vladimír,
Mikeš Wladimir
narodil se v Kojetíně dne 4. srpna
1894 v domě číslo 501 v ulici Padlých hrdinů, dříve Tovární, manželům Vincenci Mikešovi, dělníkovi
v kojetínském cukrovaru, pocházejícího z Bohuslavic číslo 52 u Březnice (Zlín) a Justíně (Justýně) Uhrové,
dceři Josefa Uhra, zedníka, která
pracovala jako dělnice taktéž v kojetínském cukrovaru. Rodiče měli
sňatek dne 19. srpna 1890 v kojetínském kostele.

po zemřelé sestře, se narodila dne
22. října 1899 Božena, která se ve
svých 22letech provdala dne 6. srpna 1922 za 25letého Emila Vosáhla,
zedníka v Kojetíně, který byl dříve
jejím sousedem, bydlícím v domě
č. 500. Dne 9. února 1902 se narodil
bratr František, další bratr Alois se
narodil dne 26. dubna 1906.
Poslední z dětí byl Karel, narozený dne 14. září 1909, pracující jako
svrškař u firmy Baťa ve Zlíně (svrškař natahoval na dřevěné kopyto namočenou kůži a tvaroval ji do částí
svršku, tedy horní část obuvi), který
se dne 26. května 1934 oženil s 23letou Jaroslavou Novákovou, dělnicí
u firmy Baťa, narozenou v Držovicích u Prostějova, která byla dcerou,
rotmistra ve výslužbě Františka Nováka, bydlícího v Husově ulici číslo
720 v Kojetíně.
Vladimír Mikeš pracoval jako dělník
v kojetínském cukrovaru s týdenním
výdělkem 5 korun. Nebyl ženatý.
Do války byl odveden 29. října 1914
v hodnosti pěšáka k 54. Zeměbraneckému pěšímu pluku, 10. setnině
(LIR Nr. 54, 10. Kompanie) do Olomouce. Na přelomu let 1915 a 1916
tento pluk byl součástí 9. Pěší brigády (IBrig Nr. 9) a spadal pod velení
části 5. Pěší divize (ID Nr. 5). Divize
byla součástí 7. Armády (7. Armee),
která v tomto období operovala na

nejjižnější části ruské fronty, v Bukovině (něm. Bukowina), severně od
tehdejší rumunské hranice. Koncem
prosince 1915 se část 5. Pěší divize
přesunovala od vojenského seskupení Hardfy u městečka Horodenky
(ukr. Gorodenka) na jih, necelých
60 kilometrů vzdálenému městu Černovice (něm. Czernowitz, ukr. Černivci) k posílení rumunsko-maďarské 51. Pěší divize (Honvéd Infanteriedivision Nr. 51, HID Nr. 51), proti
silám ruského XI. Sboru s 19. a 32.
Pěším plukem, který stál na ruském
území na pozicích nedaleko vesnice
Raranče (něm Rarancze, ukr. Ridkivtsi). Od 1. ledna 1916 byla vesnice
Raranče v držení rakouských vojsk
a byla bráněna proti útoku ruských
vojsk. Vojáci 9. Pěší brigády s 54.
Pěším plukem, která byla součástí
5. Pěší divize, postupovala z vesnice Mahala (ukr. Magala), východně od města Černovice, směrem
k frontě na východní stranu vesnice
Raranče za potok Hrušanka (něm.
Hruszanka Bach). Frontové boje
probíhaly na kopcích nad potokem.
V těchto střetnutích dne 7. ledna
1916, 21letý Vladimír Mikeš padl.
Místo jeho hrobu není známo.
Zajímavost: Dne 5. ledna 1916
u vesnice Raranče havarovalo při
přistání letadlo typu Hansa-Brandenburg B I, což byl rakouský

Vladimír měl několik starších sourozenců. Bratr Vincenc, narozený dne
16. března 1891 v dnes již neexistujícím domě číslo 111 v Kroměřížské
ulici (naproti ulice Blanské), se ve
svých 24 letech dne 4. května 1915
oženil v kojetínském kostele s 21letou
Františkou Slovákovou, svobodnou
dcerou Augustina Slováka, dělníka
v Kojetíně. Sestra Božena, narozená dne 4. listopadu 1892, zemřela ve věku jeden a půl roku dne
5. května 1894. Bratr Josef, narozený dne 19. března 1896, vyučený zedník si dne 1. ledna 1923 vzal
v kojetínském kostele za manželku
22letou Josefu Hoškovou, dceru
Josefa Hoška, dělníka v Kojetíně.
Josef zemřel dne 12. března 1953
v Chropyni. V roce 1897 se Mikešovi
přestěhovali do nového bydliště ve
stejné ulici, ale do domu s číslem
447, kde se narodila dne 8. prosince 1897 sestra Marie. Se jménem
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dvoumístný dvouplošný průzkumný
a cvičný letoun. Letadlo bylo poškozené dvěma ruskými střelami do nádrže při leteckém souboji. Pilotoval
jej rakouský (český) pilot hejtman
Otto Jindra (1886, Chlum u Třeboně – 1932, Praha), který byl jedním
z leteckých es první světové války.
Byl nejúspěšnějším pilotem dvoumístných strojů v Rakousko-Uhersku na východní frontě s devíti sestřely nepřátelských letadel.

Vídeň, 8. ledna 1916. Oficiální hlášení:Ruské válčiště - Včera vypukly
boje ve východní Galicii a na hranici
Bukoviny. Jak již bylo uvedeno, nepřítel zahájil útoky na (řece) Strypa
před úsvitem. Některé oddíly nepřítele pronikly k našim bateriím pod
ochranou mlhy. Mezi 720 Rusy, kteří
byli zajati, je jeden plukovník a deset dalších důstojníků. Naše linie na
(řece) Dněstr byly během dne většinou pod silnou palbou. Na frontě

v Besarábii (část Bukoviny) nepřítel
zahájil útoky krátce před polednem
dělostřeleckou palbou. Jeho úsilí
bylo opět namířeno proti našim pozicím u (vesnice) Toporoutz a východně od (vesnice) Rarancze. Boje byly
opět velmi urputné. Části (ruských)
útočících oddílů dokázaly proniknout do našich zákopů, ale byly znovu zatlačeny (vojenskými) rezervami
v boji nablízko. Zajali jsme jednoho
důstojníka a 250 mužů.

Peštuka Alois,
Pestulka Alois

a v době odvodu do války v únoru
1915 byl svobodný. Zařazen byl
k 13. Zeměbraneckému pěšímu
pluku, 5. Setnině do Olomouce
(Landwehr Infanterieregiment Nr.
13, 5. Kompanie, Olmütz), polní
pošta číslo 52. V roce 1915 byl pluk
součástí 92. Zeměbranecké pěší brigády, která byla podřízena 46. Pěší
divizi (SchD Nr. 46). Divize operovala v rámci I. Sboru (I. Korps), který
měl velení v 1. Armádě (1. Armee),
působící na ruské frontě.
Počátkem roku 1915, od ledna do
dubna, byl 13. Zeměbranecký pěší
pluk dislokován v pozicích u vesnic
Mozgawa a Wojslawice, necelých
60 kilometrů severovýchodně od
Krakova (20,5143° v. d., 50,4420°
s. š.). Aktivita celé I. Armády začala
s rozkazem k dalšímu postupu směrem na město Kielce, Kraśnik a dále
na město Lublin. Armádní jednotky
po překročení řeky Nidy směřovaly
přes město Staszów k městu Sandomierz, odkud bylo necelých 40 kilometrů do města Kraśnik. Jednotky
46. Pěší divize postupovaly jižně od
města Staszów k vesnici Klimontów,
před níž velení 13. Zeměbraneckého pěšího pluku obdrželo dopoledne dne 15. května 1915 hlášení,

že výšiny u Klimontówa jsou obsazeny nepřítelem. Byl vydán rozkaz
k dobytí těchto výšin a obsazení
vesnic. Boje mezi oběma stranami
se odehrávaly po obsazení Klimontówa a vesnice Pęchów především
o kótu 282, která byla v průběhu dnů
od 15. do 22. května 1915 střídavě
dobývána znepřátelenými stranami.
Vojáci 5. Setniny 13. Pěšího pluku operovali několik set metrů východně za vesnicí Klimontów směrem k vesnici Kroblice Pęchowskie
a zde (21,4658° v. d., 50,6619° s. š.),
voják Alois Peštuka dne 20. května
1915 ve svých 21 letech, padl.
Je pohřben zřejmě na vojenském
hřbitově v obci Klimontów (21,4473°
v. d, 50,6530° s. š.), který je součástí
civilního hřbitova.
Hřbitov má obdélníkový tvar a je
oplocený kamennou zdí se dvěma
vstupními brankami ve východní
části obvodové zdi u silnice. Jeho
plocha byla několikrát zvětšena.
Během Velké války byly na hřbitově zřízeny dva hroby vojáků padlých v blízkosti vesnice Klimontów.
V roce 1917 bylo na hřbitově pohřbeno 76 rakousko-uherských vojáků a dva vojáci ruské armády.
V následujících letech války bylo

narodil se dne 1. února 1894 v Kojetíně v ulici Olomoucké v domě
číslo 326 (v matrice narozených
dětí se u některých zápisů uvádí nesprávné číslo 226) manželům Františku Peštukovi, dělníkovi
v Kojetíně, narozenému v roce 1857
a Marii, dceři Augustina Bosáka,
podsedníka (podnájemníka, který
nevlastnil nemovitost) z Bezměrova, narozené v roce 1866. Rodiče
se vzali dne 14. července 1891.
Kromě syna Aloise, se jim, podle
neověřeného zápisu (nebyla křtěná
v Kojetíně), dne 13. dubna 1892 narodila dcera Marie. Další dcera Františka, narozená dne 25. října 1896,
se dne 26. listopadu 1921 provdala
v chrámu sv. Václava v Olomouci
za Františka Dostalíka, policejního
strážníka v Kojetíně, narozeného
dne 20. listopadu 1890, bydlištěm
v Kojetíně, dnešní Přerovské ulici
(dříve Hatě, Chropyňská) číslo 261.
Dne 10. srpna 1900 se narodil syn
František, který však dne 27. srpna
1921, ve věku 21 let, zemřel na zánět pobřišnice.
Alois Peštuka se vyučil stolařem
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na hřbitov přemístěno šestnáct rakousko-uherských exhumovaných
vojáků z jednotlivých hrobů rozmístěných kolem Klimontówa.
Na hřbitově bylo pohřbeno celkem
250 vojáků, kteří zahynuli v první
světové válce, a neznámý počet vojáků Rudé armády, kteří byli zabiti
v roce 1945.
Zpráva o smrti vojáka Aloise Peštuky
v časopise Našinec ze dne 7. června 1915, číslo 263 – úvodní strana,
kterou podal polní kurát Josef Stříž

(zkráceno). Zároveň je v článku uveden voják Václav Žižlavský, narozený v Kojetíně, který bojoval ve stejné
jednotce jako Alois Peštuka.

Štábl Jan,
Stabel Johannn

54, 14. Kompanie, Olmütz). Koncem roku 1915 a začátkem roku
1916 spadal tento pluk pod 9. Pěší
brigádu (IBrig Nr. 9), která koncem
roku 1915 patřila pod 6. Pěší divizi (ID Nr. 6), která byla součástí
5. Armády (5. Armee), ale od 1. ledna 1916 byla vřazena k 7. Armádě
(7. Armee), která operovala v prostoru nejjižnější části ruské fronty
u města Černovice (něm. Czernowitz, ukr. Černivci, Chernivtsi).
9. Pěší brigáda byla v lednu 1916
vedena se svými jednotkami,
54. a 93. Pěším plukem, jako armádní rezerva (Armeereserve).
V tomto prostoru (26,007° v. d.,
48,300° s. š.), byl pravděpodobně,

narodil se v Kojetíně dne 11. ledna
1885 v domě číslo 106 v Kroměřížské ulici manželům Janovi Štáblovi, rolníkovi z Kojetína a Barboře,
dceři Františka Mořického, rolníka
z Kroměřížské ulice číslo 127. Rodiče se vzali v kojetínském kostele dne 17. listopadu 1874. Jejich
nejstarší syn Viktor se narodil dne
3. března 1877 a dne 3. července
1906 se oženil s 25letou Anežkou
Němečkovou, dcerou Karla Němečka, domkaře z Kojetína z ulice
Padlých hrdinů (dříve Tovární) číslo
534. Dcera Anežka, narozená dne
15. ledna 1879 se provdala v pozdním věku dne 28. listopadu 1922
(neověřený údaj, napsaný u zápisu
narození, svatba nebyla v Kojetíně
a okolí). Syn Antonín se narodil dne
17. ledna 1881, vyučil se kovářem
a dne 21. listopadu 1910 se v Kojetíně oženil s 27letou Klementinou
Sládečkovou, dcerou Jana Sládečka, rolníka v Kojetíně.
Jan Štábl se vyučil kovářem a nebyl
ženatý.
Do války byl odveden v hodnosti vojína k 54. Zeměbraneckému pěšímu pluku, 14. Setniny do Olomouce
(Landwehr Infanterieregiment Nr.

Vídeň, 16. května 1915, v poledne.
Oficiální hlášení:V ruském Polsku
spojenci pronásledují ozbrojené síly
jižně od (města) Pilica, tlačí nepřátele
z kopců u (města) Kielce k hornímu
toku (řeky) Kamienna a postupují podél (řeky) Visly do kopců severně od
(vesnice) Klimontów.

Jan Štábl podle informace v Seznamu ztrát (Verlustliste, ze dne
4. března 1916, výtisk číslo 386, str.
39), zraněn. Podle kojetínských seznamů dne 20. ledna 1916 na následky zranění zemřel. Místo jeho
hrobu není známo.
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Vídeň, 21. ledna 1916. Oficiální
hlášení: Ruské válčiště: Překvapení z velkých ztrát, které nepřítel
utrpěl v bitvách v Toporoutz (ukr.
Toporivtsi) a Bojan (ukr. Boyany)

19. ledna, ho včera donutil udělat
bojovou přestávku. Stejně jako ve
všech ostatních částech fronty tu
byl relativní klid - kromě dočasných
dělových bitev. Ruská letecká pe-

ruť letěla nad oblastí jihovýchodně
od (vesnice) Brzezany a házela
bomby. Nebyly způsobeny žádné
škody.

Štábl Josef, Stabl Josef

nil dne 26. února 1900 v kojetínském
farním kostele s 24letou Annou Trbuškovou, služebnou, dcerou Františka Trbuška z Runářova u Konice.
Dne 3. srpna 1900 se jim narodila
dcera Františka, syn Vincenc se narodil dne 7. října 1902, dcera Anna
se narodila dne 16. července 1907,
dcera Pavlína, se narodila dne 25.
října 1911 v Kojetíně v domě číslo
778 v dnešní Husově ulici (dříve
Židovská), zemřela v jednom a půl
roce dne 23. dubna 1913 na zánět
plic a poslední z dětí se narodil dne
5. června 1913 syn Josef.
Do války byl Josef Štábl povolán
jako 47letý v roce 1915, protože v tomto roce byla od 1. května
1915 rozšířena domobranecká povinnost od 18 do
50 let věku odvedence.
V hodnosti vojína pěšáka byl
vzhledem ke svému zřejmě
nepříliš dobrému zdraví zařazen k Pracovnímu oddílu
do Opavy, kde využil svou
stolařskou profesi.
V průběhu války zjistilo
Vrchní velení rakousko-uherské armády (OAK), že
v zázemí chybí odborníci
k válečné výrobě. Proto byl
v květnu 1916 vytvořen na
jeho podnět v šestnácti vojenských teritoriálních obvodech nový byrokratický
orgán s názvem „Útvar pro
sběr dělníků“ (Arbeiter-Sammelkader), jehož úkolem
bylo evidovat v armádě

sloužící odborníky a nabízet je výrobcům válečného materiálu. Souviselo to s nedostatkem těchto pracovníků, kteří si plnili povinnosti na
frontě, ale mnohdy padli nebo byli
natolik zraněni, že nemohli vykonávat svou odbornou práci. Vojáci
byli dle odbornosti stahováni z front
a po zařazení pracovali ve firmách,
které vyráběly potřeby pro válečné účely. Práce těchto pracovníků
byly prováděny v nevyhovujících
podmínkách, bez ohledu na tzv.
pracovní dobu, chyběl odpočinkový
čas atd. To vše se projevilo negativně na zdraví těchto vojáků, z nichž
mnozí již prošli útrapami frontového
života.

narodil se dne 29. února 1868 v Kojetíně, v domě číslo 27 na dnešním
náměstí Míru, naproti ulice Husova
(dříve provozovna na zpracování
fotografií) manželům Tomáši Štáblovi, stolařskému mistru z Kojetína
a Petronille, dceři Františka Mračka, podruha z Kojetína. Měl několik sourozenců, z nichž tři zemřeli
v roce 1866 na choleru, která se
v Kojetíně rozšířila s příchodem
pruských vojáků za rakousko-pruské války. Nejstarší bratr Jan se
narodil dne 18. září 1860 a oženil
se dne 26. května 1885 v Kojetíně
s 25letou Annou, dcerou Jana Slaného, obuvníka v Kojetíně. Sestra
Vincencia, narozená dne 6. července 1862, zemřela dne 25. srpna
1866 na choleru, bratr František,
narozený dne 14. dubna 1864, zemřel na choleru dne 3. září 1866,
stejně jako bratr Ferdinand, narozený dne 24. května 1866, zemřel
na tuto nemoc dne 26. srpna 1866.
Sestra Filomena se narodila dne
2. ledna 1870 a bratr Cyril, narozený dne 26. října 1871, zemřel ve
svých šesti letech dne 2. listopadu 1877. Sestra Pavlina, narozená dne 27. března 1873, se dožila
vysokého věku 82 let, a zemřela
13. března 1955 v Kojetíně v Husově ulici, číslo 758 (dům poblíž synagogy). Nejmladší ze sourozenců,
sestra Maria se narodila dne 25.
září 1875.
Josef Štábl, stolařský mistr, se ože-
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Voják Josef Štábl, jak sděluje Seznam zraněných (Nachrichten…),
ze dne 7. srpna 1917, sv. 541, str.
34, zemřel pěšák (Inft., ArbSammelkader), v záložní nemocnici číslo 2
(ResSpit. Nr. 2) v Opavě ve věku
49 let dne 4. května 1917 na plicní
tuberkulózu (Lungentuberkuloze).
Byl pohřben na místním Městském

hřbitově v Opavě (17,8868° v. d.,
49,9256° s. š.), do hrobu číslo 461
(beerdigt am dortigen Kommunalfriedhof, Grab Nr. 461).
V současnosti, po úpravách hřbitova v roce 1999, byla vytvořena pohřební plocha s ostatky vojáků s pomníkem, představujícím zabodnutý

meč do země, nad níž je viditelná
část čepele a jílec s křížovou záštitou. Pomník je ozdobený sochami
a nápisem: PER ASPERA AD ASTRA 1914-1918 PRO DEO „Přes
překážky ke hvězdám 1914-1918
k Bohu“.
Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Kolem města Kojetína se kopou
hluboké zákopy, tím se Kojetín od
německé armády opevňuje. Zákopníci jsou Češi a mají na faře
ve staré kuchyni skladiště různých
věcí. Válečná fronta se v druhé
polovici dubna blíží ke Kojetínu.
Večer je slyšet jasně prudkou dělostřelbu od Vyškova. Obloha je
večer a v noci rudá od požárů. Kojetínem projíždí ustupující armáda
německá. Před ní s malými koníky
jedou Maďaři. Na faře je po dva
dny ubytován maďarský vojenský
katolický kněz. Po Maďarech jedou Němci směrem od Kroměříže
k Olomouci. Tento přesun trvá několik dní, ve dne v noci. Celou trať
železniční od Kojetína po Tovačov
obsadily německé vojenské vagony plné munice a různého zboží.
Vagon vedle vagonu až po Tovačov. V Uhřičicích u těchto vagonů
byl zastřelen cestář Josef Pecha
z Uhřičic.
Lidé z celé Moravy jezdí do Kojetína pro cukr, který jim vydává ze
svého skladiště zdejší cukrovar.
V neděli 29. dubna 1945 při po-

hřbu krouží nad námi nízko ruská
letadla, lidé se rozutekli a letadla
zmizela, nic se nestalo.
V pondělí 30. dubna 1945 rychle
opouští Kojetín němečtí vojáci,
kteří byli v chlapecké škole. Odpoledne v ten den dopadly letecké
pumy na nádraží. Vrátný cukrovaru Drozdovský a dva němečtí
vojáci byli zabiti. Rovněž v Palackého sadech dopadly pumy. Lidé
rozebírají zboží z německých vagonů. Německý voják tam zastřelil Jiřího Legerského a Drahomíru
Ventrubovou čtrnáctiletou. V úterý
dopadají granáty a pumy na tovačovskou trať. Bojuje se o Němčice
a Měrovice.
Ve středu 2. května 1945 začalo
rumunské a ruské dělostřelectvo,
umístěné na kopcích u Kovalovic a Křenovic, prudce ostřelovati Kojetín obsazený německým
vojskem. Po mši svaté jsme se
odebrali do farního sklepa, který
nám posloužil jako kryt. Ve sklepě
jsme zůstali po čtyři dny a noci, až
do neděle 6. května 1945 a zažili
tam mnohou těžkou chvíli. Město

Léta páně 1945
Nový rok začal bouřlivě hlavně na
východní frontě, kde německé vojsko bylo zatlačeno od Varšavy až
ke Krakovu. Tím se válka přiblížila k naší Moravě. 18. února 1945
asi v 7.30 hodin byly shozeny na
Kojetín letecké pumy. Jedna rozbila chlév p. Huňáčka (konfidenta
a donašeče) v Kroměřížské ulici
a druhá puma spadla zrovna vedle
sirotčince sester sv. Kříže v Kroměřížské ulici. Zaryla se do země
a vůbec nevybuchla, takže ochranou Boži sirotčinec zůstal neporušený a nikdo nepřišel o život. Ve
dnech 17.–20. března 1945 konal
v našem kostele svatopostní duchovní obnovu duchovní pán Josef
Vondra T. J. ze sv. Hostýna. Krásně
kázal, jenže do toho mu často zahoukly sirény protiletecké ochrany
a kostel v minutě byl prázdný. Lidé
se odebrali domů. Svatých přijímání
bylo při tomto tridiu 1300. Letecké
pumy dopadají na Moravu. Často
slyšet velké detonace z Brna, a až
z Vídně. My do krytů při leteckém
poplachu nechodíme. Věříme, že to
nebude tak zlé…

Detailní snímek válkou poničeného cukrovaru.
Sbírka Františka Riegla

Vyhořelé vagóny na trati Kojetín
–Tovačov. SOkA Přerov
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Zničený železniční most a lávka přes Moravu.
Sbírka Františka Riegla

Rumunští důstojníci v Kojetíně, 6. 5. 1945.
Sbírka Františka Riegla

Rudoarmějci v Kojetíně. Sbírka Josefa Bibra
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Kojetín bylo stále ve dne v noci
ostřelováno a brzy začaly i pouliční boje mezi německým vojskem
a rumunskou armádou, která několikrát vnikla do města, ale pak
musela ustoupit.
Na faře se ubytovalo německé vojsko a hospodařilo po svém. V pátek
odpoledne 4. května 1945 vyvolal
faráře mladý německý důstojník
a s revolverem v ruce se mě tázal,
proč hodiny na kostelní věži jinak
ukazují a jinak bijí. Není to nějaké
smluvené znamení rumunskému
vojsku? Vysvětlil jsem mu, že hodiny spravuje hodinář ustanovený
městským úřadem. Zle na mě hleděl a pak šel.
Ve čtvrtek 3. května 1945 byl zasažen klášter naproti fary granátem
a střecha i strop byl rozbořen.
V pátek dopadl granát na farní
střechu. Rozbil střechu a komín,
pod nímž právě jsme seděli ve
sklepě. Pak dostala farní budova
ještě dva zásahy do střechy, kromě mnoha ran z kulometů a tanků
do omítky. Na obou věžích kostela
měli Němci své hlídky s telefonním vedením, a tím velmi ohrozili
farní kostel.
Konečně v noci ze soboty na neděli 5.–6. května 1945 odtáhli
Němci z Kojetína a byli jsme konečně osvobozeni. Před odchodem vyhodili všechny mosty přes
Moravu, které za velkých detonací
se rozbily. V neděli 6. května 1945
skýtal Kojetín žalostný pohled.
Některé domy vypáleny, mnoho
domů pobořeno, střechy rozbity,
málokteré okno ve městě zůstalo celé, dráty telefonní, elektrické
strhány. Všude plno rumunského
vojska, které po strašném boji
se nechovalo právě dobře. Nebylo ani pomyšlení na pobožnost
v kostele, a tak tuto neděli 6. května 1945 byl kostel uzavřen a mše
svaté nebylo. Jedinečný případ za
celá staletí.
Panna Maria Kojetínská chránila si v této hrůze svou krásnou svatyni. Zatímco kol do kola
samá spoušť, kostelu se nestalo
nic. Věže i střecha neporušeny,
ani okna nebyla rozbita. Jen fasáda kostela utrpěla na omítce
několika zásahy z tanků a průčelní okno malované bylo na ně-
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Léta páně 1945
kolika místech prostříleno. Nechť
na tuto mocnou ochranu Panny
Marie Kojetínské příští generace
nezapomenou! Velké škody válkou utrpěly některé církevní stavby v Kojetíně. Kaple na hřbitově
a zídka hřbitova byly střelbou rozbity. Socha sv. Jana Nepomuckého
u dívčí školy byla zásahem granátu úplně roztříštěna. Soše sv.
Vendelína na náměstí uražena
byla tvář a ruka. Soše sv. Františka na cestě do Měrovic byla
uražena hlava a ruka. Kaple sv.
Jana Nepomuckého v Olomoucké
ulici byla pobořena. Farní stodola
v Drahách do základu vyhořela
úplně. Na hřbitově bylo rozbito
mnoho pomníků a hrobů.
Na životech lidských vyžádala si
válka 29 obětí z řad katolíků kojetínských. Mezi nimi byl zabit
dlouholetý obětavý zvoník farního
kostela Petr Fajgl. V Uhřičicích
byli tři lidé zabiti. Pro válečnou litici nebylo možno konat pohřby na
třetí den po úmrtí, takže někteří
zemřelí zůstali až osm dní nepohřbeni. Po ukončení bojů vykonal
farář společný pohřeb všech obětí
války na hřbitově. Z Uhřičic nebylo možno zemřelé dopravit do
Kojetína, a proto byli pochováni

Pietní akt obětem nacismu na hřbitově v Kojetíně.
Sbírka Josefa Bibra
v Uhřičicích na poli, kde má býti
v budoucnosti zřízen hřbitov.
V pondělí 7. května 1945 přijeli do
Kojetína večer první ruští vojáci.
Na farním dvoře bylo asi dvacet
vojenských ruských povozů a vojáci se zdrželi zde týden. Velmi
pečlivě se chovali a ničeho se
nedotkli, nic nevzali. Byli zde na
faře hodní ruští lidé. Také bydlel
na faře rumunský pravoslavný vojenský kněz. Dne 9. května 1945
vzdala se německá armáda armá-

dě ruské a bylo uzavřeno příměří.
Tento radostný okamžik oslavili
ruští vojáci na farském dvoře zpěvem krásných ruských písní.
Zdroj: Kronika římskokatolické
farnosti Kojetín
mezi léty 1898–2002
zapůjčil František Riegl
Foto použito z publikace
P. Jirák:
Kojetín v období protektorátu
vybrané kapitoly

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů
Město Kojetín nabízí k prodeji
parcely pro výstavbu rodinných
domů v Kojetíně
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AUKCE!!!
Město Kojetín připravuje prodej parcel pro výstavbu rodinných domů
v ul. Tyršova a v ul. Růžová v Kojetíně.
Jedná se o pozemek p. č. 7236
o výměře 397 m2 v ulici Růžová,
minimální vyvolávací cena je stanovena ve výši 317.600 Kč včetně
DPH a pozemek p. č. 7268 o výměře 1027 m2 v ulici Tyršova, minimální vyvolávací cena je stanovena ve
výši 616.200 Kč včetně DPH.
Prodej se uskuteční formou veřejné
aukce, která se bude konat v zasedací místnosti Městského úřadu
Kojetín.
Původně plánovaný termín aukce
byl s ohledem na současná omezení zrušen, náhradní termín aukce

předpokládáme v měsíci červnu,
o novém termínu vás budeme včas
informovat.
Podrobnosti naleznete v aktualitách na webových stránkách města
www.kojetin.cz.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadu Kojetín.

Kontakt:
Leoš Ptáček, starosta města
tel: 581 277 400, 777 116 200
l.ptacek@radnice.kojetin.cz
nebo Hana Večeřová,
vedoucí finančního odboru
tel: 581 277 450
fo@radnice.kojetin.cz
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Mateřská škola Kojetín
Duben ve škole
Jaro je v plném proudu a příroda
se konečně probudila po nekonečné zimě. Toto je v této prazvláštní
koronavirové době opravdu velká
radost.
O dost menší radost jsme ale měli,
když jsme vzhledem k vyhlášení
řady vládních opatření museli přerušit provoz školy až do odvolání.
Nejsou to jednoduchá rozhodnutí
a jejich dopad jsme schopni většinou vyhodnotit až po uplynutí nějaké doby. Po prvotním nemilém
úžasu z nastalé situace jsme využili
jak čas, tak i volné prostory školy.
A tak v MŠ v Hanusíkově ulici byly
vymalovány třídy s hernou, šatny,
kuchyňky, vstupní hala. Stolaři nám
opravili po nekonečné zimě hrací
prvky na obou školních zahradách.
Opravy průlezek a hracích prvků po
zimě už opravdu potřebovaly nutnou údržbu. Uskutečnilo se několik
revizí a drobných oprav, zahradníci se postarali o keře a úpravy na
obou zahradách. Všichni pracovníci
školy se ochotně zapojili do činností
a úklidových prací, aby se děti co
nejdříve opět vrátily do svých „vyvoňaných“ tříd a mezi své kamarády,
a také si konečně začaly užívat her
a sportování na obou školních zahradách.
Některé učitelky zapojily svůj um
a začaly komunikovat s rodiči dětí
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formou mailů (pokud jsme měli kontakt) i prostřednictvím videonahrávek. Posíláme dětem různé fotografie výrobků a postupy jejich výroby.
Dále nějaké to cvičení a také pracovní listy pro předškoláky, aby se
něco naučili. Rodiče nám naopak
posílají fotografie svých dětí a jejich
výtvory a také pozdravy a zprávičky
o tom, jak prožívají společně tento
nelehký čas. Když už se nemůžeme
setkávat osobně, jsme v kontaktu
alespoň takto. Pevně věříme, že se
brzo uvidíme. Čekáme na manuál
MŠMT, podle něhož bychom mohli připravit podmínky ve škole tak,
aby nebyla ohrožena bezpečnost

ani zdraví dětí i zaměstnanců školy. Jakmile budeme znát podmínky
pro znovuotevření školy, budeme
to ihned řešit. Těšíme se na naše
malé předškoláčky!
vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Škola za školou
Vyšinutí z normálu v takové míře,
jak ji právě zažíváme, se přizpůsobily i školy. Zprvu očekáváné
dva týdny absence (či o něco málo
navíc), které bylo možné ošetřit zadáním domácích úkolů, přerostly
v dobu, pro kterou vznikly celé
vzdělávací systémy.
Naše základní škola v současnosti disponuje stabilizovaným systémem podpory vzdálené výuky.
Distanční způsob vzdělávání probíhá přes školní web, který zároveň
slouží jako hlavní informační panel
zveřejňující aktuality v souvislosti
s vyhlášenými opatřeními. Žáci
a rodiče se s vyučujícími setkávají
prostřednictvím jednotné platformy – Bakalářů. K zajištění plynulé
komunikace užívají učitelé další doplňkové aplikace. Ve vlast-

ní „výuce“ se pedagogové opírají
o výukové portály a aplikace. Převažuje ovšem zadávání školní práce na základě užívaných učebnic,
pracovních listů a ostatních, snadno dostupných materiálů, a to tak,
aby byla zajištěna výuka všech
žáků školy. Přímou komunikaci pedagoga se žáky a dobře formulované vysvětlení ovšem žádná z technologií nenahradí. Škola pracuje
i na testování vhodné metody on-line výuky, kterou by fakultativně
užila zejména nejstarší skupina
žáků připravujících se na přijímací
zkoušky. Pro hladkou souběžnost
práce je samozřejmá také vzájemná komunikace pedagogů. Ta
nejlépe funguje na úrovni ročníků
1. stupně a v rámci předmětů na
2. stupni. Do aktivní práce jsou zapojeni také asistenti, kteří připravují
materiály pro žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami.
Podle ohlasů a reakcí rodičů se do
domácí formy školní výuky zapojila
převážná většina žáků. Ti po vyhlášení uzavírky škol rychle pochopili,
jak se to s nečekanými „prázdninami“ vlastně má. Návrat do lavic
bude náročný. Plánovaná představa ministerstva školství, vyžadující precizní přípravu a organizaci,
klade nároky nejen na vedení škol,
ale také na domácí prostředí dětí.
Kritéria opatření se všemi detaily
a způsob, jak je naplnit, by měla být
školám zveřejněna co nejdříve.
Potom budou rodičům poskytnuty
informace na webových stránkách
školy a přes Bakaláře.
Velké poděkování patří všem zapojeným – žákům, rodičům i pedagogům za aktivní přístup a vzájemnou
spolupráci.
Markéta Matějková a vedení školy

Základní umělecká škola Kojetín
Koranavirus kojetínské
muzikanty neporazí

aneb Výuka na ZUŠ v „době koronavirové“
Jaro 2020 se zřejmě navždy zapíše
do historie jako „koronavirová doba“
a přerušená docházka žáků do
všech typů škol jako „koronavirové
prázdniny“. Toto označení však mohou používat jen nezasvěcení, případně zasvěcení ve velké nadsázce. O žádné prázdniny nejde, právě
naopak, výuka se odehrává pouze
v jiném světě, ve světě moderních
technologií. Učitelé se ze dne na
den ocitli v situaci hledání nových
způsobů a forem výuky, umožňujících její pokračování distanční formou. Tato situace se nevyhnula ani
výuce na základních uměleckých
školách, tedy ani výuce na ZUŠ
Kojetín. Všichni žáci a rodiče byli

svými pedagogy osloveni a byla
jim nabídnuta náhradní forma výuky. Pouze v ojedinělých případech
nebylo na tuto výzvu reagováno.
Každý pedagog se s touto situací
musel vyrovnat a najít vlastní cestu,
věřte, že to nebylo vůbec jednoduché. Důležitou roli hrála kreativita,
zvýšené úsilí, zájem o proniknutí
do světa nových technologií, jejich
osvojení. Rozšiřování vlastních
obzorů a především schopnost
uplatnění toho všeho v distanční
výuce. Výuka tak probíhá různými
cestami: kontaktem přes email, telefon, zasíláním notových materiálů, nahrávek, aplikací na procvičování hudební teorie, videí, na tento
způsob pak navazuje zpětná vazba žáků, zasíláním vlastních videí
a nahrávek k posouzení učiteli. Nejvhodnější je pak on-line výuka přes
Messenger, WhatsApp, Skype.
Tento způsob je nejpřínosnější nejen z hlediska přímého kontaktu se
žákem a možnosti okamžité reakce
při dálkově vedené výuce, ale také
z hlediska osobního kontaktu, kdy
se žák a učitel vidí a slyší, mohou
si povídat a vzájemně se podporovat v této naprosto ojedinělé situaci.
Samozřejmě, že i tento způsob má
občas své nedostatky, ne vinou aktérů, ale mnohdy nekvalitního sig-

nálu, v tom případě musí nastoupit
již výše uvedené, jiné způsoby.
Dokladem toho, že jsme si v této
nelehké situaci dokázali poradit
i my učitelé kojetínské ZUŠ a že
výuka na ZUŠce i nadále funguje,
jsou kladné ohlasy a děkovné dopisy rodičů, které přichází na adresu
ředitele školy.
Přejeme všem pevné zdraví, optimismus a víru, že vše zlé pomine
a my se opět vrátíme do našich životů tak, jak jsme zvyklí. Kéž to bude
návrat s větší mírou pokory a citlivějším vnímáním světa, věcí a hodnot,
které nejsou tak samozřejmé, jak
jsme si mysleli.
Vaše ZUŠka
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Základní umělecká škola Kojetín
Obnovení výuky na ZUŠ Kojetín
Podle rozhodnutí vlády by se měla výuka
na základních uměleckých školách obnovit
v omezené formě a za přísných hygienických
opatření od 11. května 2020.
Do uzávěrky „zpravodaje“ nebyly dosud vydány
žádné oficiální pokyny k průběhu a podobě
obnovené docházky žáků do ZUŠ.
O všech pravidlech docházky a dalších
podrobnostech k výuce budou rodiče a žáci
informováni prostřednictvím svých pedagogů,
dále na webových a FB stránkách školy.

DDM Kojetín informuje
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Zápis nových žáků
do ZUŠ Kojetín
Informace ohledně zápisu nových
žáků do ZUŠ Kojetín
pro školní rok 2020/21
budou zveřejněny
v průběhu měsíce května rovněž
na webových a facebookových
stránkách a na informačních
plochách v budově školy.
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Čtěte, vyplatí se vám to!
(proč je důležité číst?)
Češi jsou národem čtenářů. Průměrný občan naší vlasti tráví
s knížkou asi 38 minut denně a za
rok „přelouská“ neuvěřitelných sedmnáct knih. Čtení je zábava, trénink pro mozek, a hlavně přináší
spoustu hodnot, o kterých možná
nemáte ani ponětí...
Pět největších bonusů, které přináší četba:

Bonus č. 4
Naladíte se na druhé…
V knížkách jste jako v jiném světě.
Žijete cizí příběhy, sdílíte s hrdiny
jejich myšlenky, pocity, trable, citové vzestupy a pády… To vám pomáhá vidět věci z jiné perspektivy.
A přesně to přispívá k tomu, abyste
i v praktickém životě občas odhlédli od sebe a více chápali druhé lidi.
Zkrátka, abyste byli vnímavější.
Náš tip: Víte o tom, že nejvíce
empatičtí jsou čtenáři „žánrové

fikce“? Pokud potřebujete posílit
svou citovou stránku, přečtěte si
nějakou knížku tohohle druhu.
(citace článku A. Votrubové)
Další bonusy čtenářství příště.
Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská
knihovna MěKS Kojetín

Dobrá zpráva!
Vážení čtenáři,
od pondělí 27. dubna 2020
je naše knihovna
znovu otevřena
v běžnou provozní dobu
Děti: pondělí a středa 13.00-16.00,
úterý 13.00 -17.00 hodin
Dospělí: úterý a čtvrtek 8.00-12.00 a 14.00-17.00,
pátek 8.00-12.00, sobota zavřeno
Prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování
hygienických pravidel – vstup povolen pouze
s rouškou, dezinfekce rukou při vstupu do knihovny,
bezpečné rozestupy. Všechno už známe...

Těšíme se na vás!
Stav čtenářského konta si můžete zkontrolovat na:
https://katalog.kojetin.cz
Všechny akce v knihovně jsou do odvolání zrušeny.
Ruší se také konání Noci s Andersenem.
Zajímavé odkazy naleznete na portále:
https://protiviru.knihovny.cz,
https://ctenidetem.knihovny.cz/

https://mekskojetin.cz/mestska-knihovna
knihovna@meks.kojetin.cz
telefon: 581 762 295, 777 593 984
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Městské kulturní středisko Kojetín
Kultura pomalu ožívá
Od pondělí 27. dubna 2020 se
v Kojetíně, v rámci celostátního uvolňování opatření, otevřelo Vzdělávací a informační centrum a knihovna. Hned v prvních
dnech návštěvníci dychtivě využili
znovuobnovených služeb, o čemž
svědčí počty čtenářů i klientů, kteří ihned po otevření vzali naši instituci útokem. Samozřejmě za
přísných hygienických podmínek,
které chrání pracovníky a zároveň
i návštěvníky. Například vrácené
knihy musí zůstat po několik dní
v „karanténě“, aby byla potencionální možnost přenosu koronaviru co nejnižší. Zároveň jsme pro
občany k dispozici na sokolovně,
kde mají možnost kopírování, zakoupení zpravodaje i jiných služeb,
které jsou uvedeny na internetových stránkách MěKS Kojetín www.
mekskojetin.cz.
Přestože jsme přišli o možnost pořádání společenských akcí, které
jsou pro náš obor prioritní náplní
práce, využili jsme nepříhodnou
situaci k tomu, abychom přestěhovali zbylé věci z Husovy ulice
a Kovalovic na sokolovnu. Jednalo se v první řadě o kostýmy,
kterých naše kostymérna čítá na
několik stovek. V minulosti je využívala široká veřejnost z Kojetína
i okolí, soubory při MěKS Kojetín
i různé další instituce. Oděvy jsme
převezli za přispění všech pracovníků MěKS Kojetín, především pak
Jany Novákové, která je ošetřila
a uložila v nových prostorách sokolovny. Nedílnou součástí inventáře

kultury jsou i desítky krojů, o které
se, s péčí takřka mateřskou, stará
Kateřina Pastyříková. Informační
pracovnice Zuzana Dočkalová zaevidovala v muzeu několik stovek
fotografií z historie Kojetína, které
na zařazení čekaly drahnou dobu.
Holky z knihovny zase využily období bez čtenářů k úklidu, přebalování knih, přípravě knižních novinek

a odepisování starých knih, provedly také revize a další odborné knihovnické činnosti (např. cirkulace
fondu…) pro místní knihovny okolních obcí.
Jako na spasení nyní čekáme, až
se rozvolní situace a budeme zase
moci pro vás, příznivce kultury všeho druhu, pořádat akce.
-miza-

OD 27. DUBNA 2020
SE OPĚT OTEVŘELY BUDOVY MĚKS KOJETÍN
KULTURNÍ STŘEDISKO KOJETÍN – Sokolovna, náměstí Republiky 1033
Provozní doba: pondělí–pátek 9.00–11.30 a 12.30–16.00 hodin
INFORMAČNÍ CENTRUM KOJETÍN – VIC, Masarykovo náměstí 8
Provozní doba: pondělí–pátek 9.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
DOPORUČENÍ

Dodržení odstupů minimálně dva metry, na místě dostupná dezinfekce rukou, povinná ochrana
horních cest dýchacích, manipulace personálu v rukavicích, rukavice i pro klienty na vyžádání...

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Velikonoce
Když jarní květy září
a slunce náhlé plá,
tak příroda svou náruč
každému otvírá.
Společné setkávání jsme si v tomto čase museli odříct. Přesto jsme
si i tak dopřáli hezké velikonoční
přípravy. Našim seniorům, kteří se
pravidelně zúčastňují aktivit, jsme
připravili balíčky na jarní osení.
Balíček obsahoval misku, hlínu,
ječmen a výzdobu k dotvoření. Individuální domácí aktivita se vydařila,
senioři byli mile potěšení a s chutí
se pustili do vysévání a zdobení.
Dle vlastní fantazie si každý dotvořil vzrostlé osení vajíčky, kuřátky,
mašlemi aj.
A proč se osení vlastně vysévá?
Možná jste uhodli, že to není žádná obyčejná tráva. A máte pravdu.
Osení je ve skutečnosti mladý ječmen nebo obilí, které má krásné
pevné a jásavě zelené oddenky.
Vysévání osení ovšem není žádný
moderní velikonoční vynález, jedná
se o hlubokou tradici našich předků. Když přicházelo jaro, začalo se

s novou nadějí myslet na úrodu,
která nasytí. Proto se o Velikonocích tradičně vysévalo trochu obilí,
aby si lidé připomněli počátek zemědělských prací. Vzrostlé osení
bylo také často jedinou zelenou dekorací na konci zimy, která osvěžila
šeď domácností. Stejně jako dnes
i tehdy byla zelená barva příjemná na oči i psychiku. Zelená barva
má prokazatelně uklidňující účinek
na tu část mozku, která kontroluje
a koordinuje pohybové funkce, normalizuje krevní a oční tlak a zvyšuje
bystrost zraku. Zelená posiluje vyčerpané nervy, zklidňuje a dodává novou energii. Předvelikonoční
aktivita, která nyní – vzhledem
k okolnostem nebyla společná, ale
individuální, nám i přes to zpříjem-

nila jarní čas a krásně ozdobila
naše domovy. Již nyní se těšíme
na společné setkání a další tvoření
a aktivity.
PZ

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli
u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme,
nevzniklo z ničeho viditelného.“ Židům 11,1-3

Program svátečních bohoslužeb v květnu 2020 (v čase „máje“)
3. 5. 2020 Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
10. 5. 2020 Neděle – 4. po Velikonocích (Cantate)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
17. 5. 2020 Neděle – 5. po Velikonocích (Rogate)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
21. 5. 2020 Čtvrtek – Nanebevstoupení Páně
Májová biblická hodina
od 16.00 hodin na faře

Program setkání a další duchovenská
činnost do 25. května 2020
se koná v omezeném počtu!!!

23. 5. 2020 Sobota
zahájení lázeňské sezóny
v lázních Skalka
Žehnání pramenům – ekumenická slavnost
od 14.00 hodin otevřen lázeňský areál
(lázeňský park ve Skalce „u Pramenů“)
24. 5. 2020 Neděle – 6. po Velikonocích (Exaudi)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
31. 5. 2020 Neděle – Boží hod Svatodušní (Letnice)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
7. 6.2020 Neděle – 1. po svatém Duchu (Trojiční)
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)
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Církev Československá husitská
Úterý: Duchovní péče o děti a mládež; výuka husitského náboženství a duchovní výchovy – na faře
a v klubovně modlitebny. Středa:
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ v Klubovně modlitebny (zpravidla první středa v měsíci). Středa:
Modlitby a zpěvy z Taizé v Husově
sboru (zpravidla první středa v měsíci). Čtvrtek: Biblická hodina s besedou na faře v kanceláři (zpravidla
poslední čtvrtek v měsíci promítání). Neděle: Bohoslužby ve sboru
(zpravidla první neděle v měsíci
– rodinné bohoslužby, po jejich
skončení následuje tradiční „nedělní škola“ pro děti a mládež).
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 hodin.

Jinak dle dohody. Volejte, laskavě,
na telefonní číslo: 777 706 511 nebo
pište na email: ccsh.kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hrušková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Anekdota měsíce:

Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje.
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc
Církev československá husitská
v čase koronaviru:
https://www.aktualne.ccsh.cz/
Jiří Pleva
Biblický verš měsíce:

Pro stálou expozici kojetínského muzea
Když byla technika ještě v plenkách,

která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín

hledáme historické předměty
technické povahy do roku 1960
Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky,
magnetofony, krystalky a jiné technické zajímavosti.
Budeme rádi za každý exponát.
Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu
zapůjčit nebo darovat
kontaktujte nás na telefonu:
774 001 375,
nebo na mailu:
muzeum@meks.kojetin.cz
20

5/20

Kojetínský zpravodaj

Junák - český skaut - Středisko 714.03 Kojetín

21

Kojetínský zpravodaj

5/20

Inzerce

Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně
* 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
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Pohledem fotografa

Na rohu Tyršovy ulice a náměstí Míru je velmi pěkně
opraven dům č.p. 29. Chvályhodné je také to, že zůstaly zachovány nápisy na čelní straně.

Opravy železničních přejezdů proběhly rychle a kvalitně během pár dubnových dnů - zde přejezd směrem na
Popůvky na Křenovské ulici .

Scenérie z areálu kojetínského nádraží jsou pochmurné, věřme, že jen dočasně.

Jiří Šírek

Psalo se o Kojetíně
Národní listy, ročník 79, datum vydání 5. 6. 1939, strana 1
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Blahopřání
Krásné kulaté narozeniny oslaví 22. května 2020 naše maminka

paní Anna Krčmařová
Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, životního optimismu a spoustu
šťastných chvil přejí synové Stanislav, Jaromír a Libor s rodinami.

Dne 11. května 2020 oslaví krásné životní jubileum náš tatínek

pan Ladislav Soldán
Pevné zdraví, veselou mysl, elán a osobní pohodu přejí dcery Květa, Zdeňka a Eva s rodinami.

Vzpomínky
Tak krátko jsem šel s vámi. Hle, tu se cesta dělí – a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli… (J. Wolker)

Dne 5. května 2020 uplynulo devět let od úmrtí

pana Jaroslava Kratochvíla
Vzpomíná maminka s přítelem, dcery Tereza a Karolína, sestry s rodinami a kamarádi.
		
		

Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad.
Sotva už na světě někdo se najde, kdo by jak maminka měl nás, tak rád.

Dne 16. května 2020 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí naší milované maminky,
babičky, prababičky, tety a tchýně

paní Žofie Navrátilové
Dne 15. dubna 2020 jsme si zároveň připomněli její nedožité 80. narozeniny.
S láskou a velkou bolestí v srdcích stále vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Dne 15. května 2020 to bude 25 let, co zemřel

pan Karel Večerka
a 25. srpna 2020 by se dožil 77 let.
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.
Dne 15. května 2020 uplyne pět let od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Jiřina Doleželová z Kovalovic
Stále vzpomíná dcera Jarmila Bělková s rodinou.
Už jen kytičky květů na hrob Ti můžeme dát, zapálit svíci a tiše vzpomínat.

Dne 3. května 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka

pana Vladimíra Svízely
Stále vzpomíná manželka a syn s rodinou.
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