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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 31. schůzi konané dne 6. května 2020 zabývala
mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- zrušila s účinností od 18. 5. 2020 jetín, p. o. postupovat při obnovení pro- do 14. 8. 2020 s tím, že ve spolupráci
opatření vydané za účelem zákazu vozu dle doporučení KHS Olomoucké- MŠ Kojetín a DDM Kojetín bude od
osobní přítomnosti žáků na vzdělá- ho kraje a pokynů ministerstev,
20. 7. 2020 do 24. 7. 2020 probíhat
vání zajišťovaném Mateřskou školou - vzala na vědomí přerušení provozu příměstský tábor Předškoláček, kam
Kojetín, p. o.,
Mateřské školy Kojetín, příspěvkové za úplatu mohou rodiče dětí, které MŠ
- uložila ředitelce Mateřské školy Ko- organizace, v termínu od 20. 7. 2020 Kojetín navštěvují, své děti přihlásit.
Rada Města Kojetína se na své 32. schůzi konané dne 13. května 2020 zabývala
mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí vydané Nařízení zení vlády č. 202/2020, kterým se dle podmínek stanovených v rozvlády č. 202/2020, kterým se stano- stanoví cenové moratorium nájem- hodnutí o poskytnutí dotace,
ví cenové moratorium nájemného ného z bytů,
- souhlasila se snížením minimální
z bytů, které nabylo účinnosti dne - schválila rozpočtové opatření č. prodejní ceny za účelem obstarání
24. 4. 2020, a odložila účinnost 8/2020, kterým se zapojují do roz- prodeje lisovacího kontejneru KOusnesení ze dne 28. 4. 2020, kte- počtu:
LIS10 formou elektronické aukce,
rým vzala na vědomí možnost zvý- nové příjmy ve výši 871,33 tis. Kč a pověřuje starostu města rozhošení nájemného v bytech v majetku nové výdaje ve výši 871,33 tis. Kč, dováním o dalším postupu ve věci
Města Kojetína o míru inflace za - schválila změnu odpisového plá- realizace prodeje tohoto majetku,
rok 2019 vyjádřené přírůstkem prů- nu Školní jídelny Kojetín, p. o., na včetně stanovení a případných
měrného indexu spotřebitelských rok 2020,
úprav prodejní ceny, při respektocen za dvanáct měsíců posledního - schválila poskytnutí účelového vání hlediska hospodárnosti,
kalendářního roku proti průměru investičního příspěvku z rozpočtu - schválila uzavření smlouvy o vydvanácti předchozích měsíců dle zřizovatele Školní jídelně Kojetín, p. konání přezkoumání hospodaření
údajů Českého statistického úřadu o., ve výši 180.000 Kč, za účelem města Kojetína za rok 2020, mezi
tj. o 2,8 %, a schválila zvýšení ná- spolufinancování myčky nádobí,
Městem Kojetínem, Masarykovo
jemného v bytech v majetku Města - souhlasila s pořízením myčky ná- nám. 20, 752 01 Kojetín jako „zaKojetína o míru inflace za rok 2019 dobí Školní jídelnou Kojetín, p. o.,
davatelem“ a firmou OL AUDITING,
vyjádřenou přírůstkem průměrné- - souhlasila s použitím fondu in- s. r. o., Olomouc, jako „zhotoviteho indexu spotřebitelských cen za vestic Základní školy Kojetín, Sva- lem “ za celkovou cenu 65.000 Kč
dvanáct měsíců posledního kalen- topluka Čecha 586, p. o., k navýše- + DPH,
dářního roku proti průměru dvanácti ní peněžních prostředků určených - neschválila nákup služeb komupředchozích měsíců dle údajů Čes- na financování údržby a opravy nikačního systému MOBILNÍ ROZkého statistického úřadu tj. o 2,8%, majetku,
HLAS,
s účinností od prvního dne třetího - vzala na vědomí rozhodnutí - ukončila na základě usnesení
kalendářního měsíce po dojití ná- o poskytnutí dotace v rámci Progra- vlády ČR ze dne 7. 5. 2020 č. 520,
vrhu na zvýšení nájemného ná- mu prevence kriminality na místní s účinností od 8. 6. 2020 omezení
jemci bytu, a to na výši nájemného úrovni na rok 2020,
poskytování sociálních služeb proa vyjma bytů uvedených v důvodo- - souhlasila s odstoupením od re- střednictvím CSS i rozšíření těchto
vé zprávě, po dobu platnosti Naří- alizace projektu a vrácením dotace služeb (nákupy pro seniory).
Rada Města Kojetína se na své 33. schůzi dne 20. května 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření dodatku č. 1 - schválila uzavření dodatku č. 1
k příkazní smlouvě na manažerské k příkazní smlouvě na výkon
řízení projektu v rámci stavby Bio- technického dozoru stavebníka
centrum Kojetín ze dne 8. 8. 2019, (dále jen „TDS“) a koordinátojehož předmětem je prodloužení ra bezpečnosti a ochrany zdratermínu výkonu řízení projektu, a to ví při práci (dále jen „BOZP“)
z 31. 3. 2021 na 3. 4. 2022 s tím, v rámci investiční akce „Biocentže činnost manažerského řízení rum Kojetín“ ze dne 15. 8. 2019,
projektu bude ukončena nejdříve jehož předmětem je prodloužepo dokončení stavby a dále změna ní doby výkonu TDS a BOZP
způsobu fakturace za provedené v závislosti na době realizace
služby z periody jednou za kalen- stavby, tedy na dvacet kalendářdářní měsíc na jednou za kalen- ních měsíců ode dne zahájení
dářní čtvrtletí. Dodatek je uzavírán stavby Biocentrum Kojetín. Domezi Městem Kojetínem (jako „pří- datek je uzavírán mezi příkazcem
kazcem“) a GHC regio s. r. o., Olo- Městem Kojetín a příkazníkem
AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o.
mouc, (jako „příkazníkem“),
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Starosta města
zve na

zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína
které se uskuteční
v úterý 16. června 2020
od 16 hodin
v sále Vzdělávacího
a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8.
Leoš Ptáček, starosta
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Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Každý z nás vytřídil v roce 2019
do barevných popelnic přes
51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni
právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté
v řadě. V roce 2019 vytřídil každý
z nás v průměru 51,3 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových
kartonů, což je meziroční nárůst
o více než 2 kilogramy odpadů
vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost
většina obyvatel ČR, pravidelně
pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni
jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř
22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme
i kovy, těch vytřídil každý obyvatel
v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů
obcí se tak shromáždilo přes 693
tisíc tun vytříděných odpadů, což je
o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle
vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude
znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít
a na skládku ukládat jen minimum
směsného odpadu, nejvýše však
10 %. A obce i jejich občané se na to
již začínají intenzivně připravovat,“
shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk
Kozel, generální ředitel společnosti
EKO-KOM, a. s.
Právě Autorizovaná obalová spo-
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lečnost EKO-KOM zajišťuje v ČR
již více než 20 let provoz systému
třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou
tříděného komunálního odpadu. Do
systému bylo na konci roku 2019
zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí
ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění
odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro
lidi co nejdostupnější a snadné,
systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou
třídit své odpady prostřednictvím
473 359 barevných kontejnerů
a menších nádob na ulicích i přímo
u rodinných domů. Jedno sběrné
hnízdo tak slouží v průměru pro
118 obyvatel, což je v evropské
konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí
v otázce třídění odpadů rozhodující.
Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což
je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel
oddělení komunikace EKO-KOM,
Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má
kontejnery dál než 130 metrů a jsou
tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na
jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj
energie či náhrada hnědého uhlí
v teplárnách. Tříděním systém
snižuje zátěž životního prostředí
– každoročně tříděním a recyklací
obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetří-

me stromy, přírodní zdroje surovin
a zamezujeme rozšiřování skládek.
A díky třídění a recyklaci obalových
odpadů jsme tak loni uspořili téměř
šest milionů MWh energie.
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a.s., konkrétně 88 % představovaly v roce 2019 přímé náklady sběru a recyklace obalových odpadů.
To znamená náklady na zajištění
dostatečné dostupnosti a obsluhy
barevných kontejnerů, dotřídění
separovaného obalového odpadu
a zajištění jeho využití a recyklace.
70 % celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů
a sběrné sítě, a za jejich předání
prostřednictvím svozových firem
k dotřídění a zpracování. Desetina
celkového rozpočtu pak připadla na
náklady na dotřídění těchto odpadů
na třídících linkách a jejich úpravu
na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě některých obtížně
využitelných odpadů, pak musela společnost EKO-KOM finančně
podpořit i samotnou recyklaci. Loni
to byly zejména barevné plastové fólie a další druhy plastů, které
na trhu druhotných surovin nemají
prodejní hodnotu a také recyklace
nápojových kartonů v papírnách,
které bylo nutné v loňském roce
finančně podpořit. Na to připadlo
6 % z celkových ročních nákladů.
Zhruba 2 % pak byla použita na
tvorbu finanční rezervy, která slouží
pro případ propadu cen druhotných
surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění
průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně
její kontroly a pravidelných auditů.
Tyto aktivity loni tvořily 5 % celkových nákladů společnosti. Povinná
osvěta, environmentální vzdělávání
žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke správnému
a efektivnímu třídění odpadů v ČR,
představovaly loni 4 % celkových
nákladů. Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů
a zbylá 2 % činily vlastní náklady na
administrativu společnosti.
Lucie Müllerová
tisková mluvčí EKO-KOM, a. s.
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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Oběti I. světové války z Kojetína (18)
Režný Theodor
narodil se v Kojetíně dne 18. září
1880 v domě číslo 422 v ulici Tovární (nynější Padlých hrdinů) manželům Josefu Režnému, vařiči cukru
v místním cukrovaru, narozenému
dne 10. dubna 1853 v Halenkovicích
(Alenkovicích) a Klementině, dělnici
v cukrovaru, narozené dne 23. srpna
1856 v Kojetíně, nemanželské dceři
Mariány Richterové, jejímž otcem byl
Karel Richter, zámečník v Kojetíně.
Rodiče měli sňatek dne 28. září 1875
v kojetínském kostele a v průběhu
času se jim narodilo devět dětí.

Nejstarší Josef, se narodil dne
26. září 1876, ale záhy, po půl roce
dne 10. února 1877, zemřel. Další syn Antonín, který se narodil dne
31. prosince 1877 se, v roce 1909,
dne 23. listopadu, oženil. V roce 1890
sloužil tříletou prezenční vojenskou
službu jako vojín v kroměřížském
3. Pěším pluku. Další syn, mladší
Theodorův bratr, František, narozený
dne 4. února 1883, vrchní dílovedoucí, bydlící v Bílsku č. 11 (Bílsko Graben?) se dne 1. srpna 1908 oženil
v kojetínském kostele s Žofií, dcerou
Ignáce Grydila, zámečníka, narozenou dne 23. března 1888 v Kojetíně.
František zemřel dne 8. června 1938
v Kroměříži. Rudolf, další ze synů, se
narodil dne 16. dubna 1885 a v necelých třech letech, dne 8. února 1888,
zemřel. Dcera Klementina, narozená
dne 8. února 1889, téhož dne, po
křtu, zemřela. Syn Rudolf, narozený dne 19. listopadu 1892 vystudoval obchodní akademii a ve válce
sloužil u pevnostního dělostřelectva
v Krakově. Jeho mladší bratr Karel,
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narozený 29. května 1897, studoval na gymnáziu a stal se redaktorem, spisovatelem a překladatelem
z francouzštiny. Působil v Ostravě,
kde dne 22. října 1967 zemřel. Je
uveden v publikaci Osobnosti střední
Moravy, vydanou Knihovnou města
Olomouce v roce 2016.
Theodor Režný vystudoval v letech
1896 až 1900 učitelský ústav v Kroměříži. Po jeho vystudování se stal
učitelem základní školy v Pivíně,
kde působil až do války. Uměl hrát
na housle, o čemž svědčí poděkování v inzerci Lidových novin ze dne
21. března 1901 firmě Josef Lídl

3. listopadu 1914 odjíždí přes Odry
a Krakov na východ, na ruskou frontu
a dne 24. prosince se účastnil bojů při
ústupu rakousko-uherských vojsk od
Iwangorodu (pol. Dęblin) ke Krakovu.
V dubnu roku 1915 byl povýšen na
svobodníka (Gefreiter). Na fotografiích je v civilní podobě, uprostřed po
nástupu do války v uniformě vojína
a na hromadné fotografii je jako svobodník úplně vpravo.
Dne 25. května 1915 byl zraněn
do ramene v prostoru Chmielów
(21,6781° v. d., 50,5199° s. š.) – Ocice (6 kilometrů jižně od Tarnobrzegu)
a přes Wadovice poslán na Moravu

v Brně ze dne 24. října 1900, Pivín,
ve znění „Housle jsem obdržel. Jsem
s nimi úplně spokojen.“ Firma vyrábí
housle a jiné hudební nástroje dodnes.

do Kojetína, kde byl (zřejmě i s rodinou u rodičů bydlící v Kroměřížské
ulici číslo 552) v rekonvalescenci.
V březnu až červnu 1916 pobýval
v posádce v Olomouci a v druhé
polovině června byl opět poslán na
frontu.
V roce 1916 byl 13. Domobranecký
pěší pluk jednou z jednotek 91. Zeměbranecké pěší brigády (LIBrig. Nr.
91), která byla součástí 46. Zeměbranecké pěší divize (LID Nr. 46, SchD
Nr. 46), která podléhala I. Sboru
(I. Korps), a ten byl součástí 1. Armády (1. Armee), působící na ruské
frontě.
Začátkem července 1916 zahájily
1. a 4. Armáda postup na východ
s cílem dobýt zpět město Luck (ukr.
Lutsk). 46. Pěší divize se svými jednotkami držela část fronty zhruba
šedesát kilometrů jižně od města
Luck mezi městy Lipa, Humniszcze, Peremyl, Beresteczko a Korsów
a měla podporovat jednotky 4. Armády, především sousedící 7. Pěší divizi.
Mezi městy Lipa a Humniszcze ope-

V Pivíně se oženil s Marií Labounkovou, dcerou Jakuba Labounka, rolníka. Měli tři děti, Hynka, narozeného
dne 28. května 1910, Rudolfa, narozeného dne 21. září 1911 a Ludmilu, která se narodila dne 21. března
1913.
Do války nastoupil Theodor Režný
dne 2. srpna 1914 v hodnosti vojína
k 13. Domobraneckému pěšímu
pluku, 1. Setnině v Olomouci (Landsturm Infanterieregiment Nr. 13,
1. Komp., Olmütz). V Olomouci byl
zařazen na práci v kanceláři a na
neděli jezdíval domů, do Pivína. Dne
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Oběti I. světové války z Kojetína (18)
roval 13. Zeměbranecký pěší pluk
(LIR Nr. 13) a severně od něho navazoval úsek 13. Domobraneckého
pěšího pluku až k vesnici Smolawa.
O Theodoru Režném existují dva
tisknuté záznamy. V prvním, v Seznamu ztrát (Verlustliste), ze dne
19. července 1915, výtisk číslo 214,
strana 37, je sdělení, že Theodor
Režný byl raněn (verw.), viz fakta
výše. V tom samém seznamu bylo
dne 16. listopadu 1916, výtisk číslo 490, strana 45 sděleno, že voják
Režný byl raněn (verw.). V jednom
z kojetínských seznamů padlých
je poznámka, že Theodor Režný
padl nebo zemřel u Smolenska dne
16. července 1916. Vzhledem k tomu,
že město Smolensk nebylo během
této války v prostoru válečných akcí,
pisatel, na základě ústního sdělení,
napsal tento údaj chybně. Pokud se
týká data úmrtí, tak další zdroj sděluje,
že zemřel dne 17. července a Školní
kronika v Pivíně uvádí datum 18. červenec 1916 a příčinu úmrtí „raněn do
břicha smrtelně“, s čímž koresponduje i dopis od Vojenské pastorační
péče (Militärseelsorge), která měla,
a doposud má, v armádě působit
v náboženských věcech a ve válce
poskytovat útěchu umírajícím. Dopis,
zaslaný dne 3. srpna 1916 Vojenské pastorační péči, působící ve 46.
Pěší divizi, manželkou Marií Režnou,
které již bylo sděleno, že svobodník
Theodor Režný dne 18. července
zemřel a byl pohřben, žádá Militärseelsorge o očekávané sdělení, jak by
bylo možné tělo jejího manžela převézt do vlasti „…begraben ist und auf
welche Weise das Überführen der
Leiche meines gefallenen Mannes in
seine Heimat möglich wänt“.
Jednotka Theodora Režného působila v tomto období v bojových akcích
mezi vesnicemi Smolawa (ukr. Smolyawa) která leží pět kilometrů západně od města Peremyl a Humniszcze
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(ukr. Humnyshche), ležící severně
u Peremylu. Poblíž vesnice Smolyava (25,0908° v. d, 50,3939° s. š)
umírá svobodník Theodor Režný ve
věku 36 let dne 18.(16.,17.) července
1916 na následky zranění.
Místo jeho hrobu není známo, ale
necelý kilometr jižně od města Peremyl a čtyři kilometry jihovýchodně od vesnice Smolawa je pomník
73 padlým vojákům v červnu a možná
i v červenci roku 1916 (25,149593°
v. d., 50,382374° s. š.), nicméně nelze s jistotou tvrdit, že je zde pohřben
i Theodor Režný. Datum v nápisu
„červen 1914“ je z důvodu neodborných přemaleb a přepisů během
let chybný. Boje v této oblasti byly
v červnu a červenci 1916.
Vídeň, 17. července 1916. Oficiální
hlášení: Ruské válčiště. Rusové zaútočili jihozápadně od Lucku zesílenými jednotkami. Přední část fronty
u vesnice Szklin
(ukr. Šklíň) se přesunula do prosto-

ru východně od vesnice Gorochowa
(ukr. Horochiv). Pokryty protiútokem
německých praporů na západním
křídle, byly spojenecké jednotky bojující jižně od (města) Luck staženy za
(město) Lipa, aniž by byly nepřítelem
narušeny. Noční útok Rusů byl odražen západně od (města) Torczyn.
V Pivíně, kde Theodor Režný působil, byl po válce před školou postaven
pomník občanům padlým v I. světové
válce, kde v první řadě na čestném
prostředním místě, je umístěna fotografie kojetínského občana Theodora Režného.
Vdova po Theodoru Režném, Marie, soukromnice v Pivíně, se dne
27. července 1920 znovu provdala
za učitele a pozdějšího starostu obce
Františka Spisara, narozeného dne
30. září 1893 v obci Hamiltony u Vyškova.
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Štábl František

narodil se v Kojetíně dne 19. ledna
1885 v Olomoucké ulici v domě číslo 536 manželům Františku Štáblovi,
koláři v Kojetíně a Apoleně (Apolonii),
dceři Filipa Pospíšila z Kojetína, kteří měli sňatek dne 9. listopadu 1875
v kojetínském kostele. Jejich první dvě děti, Jan, narozený dne
5. května 1877 a Marie, narozená
dne 8. dubna 1880, se narodily ještě
v domě, číslo 299 na druhé straně
Olomoucké ulice. Před narozením
Františka, koupil jeho otec výše zmíněný dům číslo 536, kde provozoval
jako mistr, kolářskou živnost. Bratr Jan
sloužil v roce 1890 presenční službu
ve 12. Dragounském pluku s čestným
názvem C. a k. moravsko-slezský
dragounsky pluk č. 12 Nikolaje Nikolajeviče, velkoknížete Ruska (něm.
K.u.k. Mährisch–schlesisches Dragonerregiment „Nikolaus Nikolajewitsch Großfürst von Rußland“ Nr. 12)
v Olomouci.

František se vyučil taktéž kolářem.
V roce 1915, dne 6. června, kdy byl
odveden do války, nebyl ženatý.
S ohledem na absenci informací
o něm v oficiálních tištěných dokumentech, je třeba se spolehnout na
údaje získané z kojetínských seznamů a zachovaných archiválií, a z nich
vysledovat jeho pravděpodobný vojenský osud. Dokumenty uvádí, že
„zemřel ve Ferletě v Itálii“ a sloužil
v jednotce nazvané „Reg. Abteilung
Nr. 14, Polní pošta 319“, tedy „Plukovní oddíl č. 14, Polní pošta číslo 319“.
Další zápis sděluje, že zemřel dne
4. srpna 1915 v Itálii a byl v jednotce „Divis.Telefonabteil. č. 61“, tedy
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zřejmě „Divizní telefonní oddíl č. 61“.
Další zápis v seznamu uvádí, že zemřel na choleru. Odvedenci ročníku
1885 byli z důvodů posílení vojenských sil na italské frontě, posíláni
přímo na tuto frontovou linii vypravenými vlakovými ešalony, protože dne
23. května 1915 vstoupila Itálie do
války. Na přelomu měsíců června
a července 1915 proběhla na rakousko-italské hranici tzv. První sočská bitva, jejíž frontová linie začínala
u pobřeží Jaderského moře a pokračovala přímo na sever údolími, podél řeky Soča (it. Isonzo), pramenící
v Julských Alpách, poblíž dnešních
rakousko-slovinských hranic. První
sočská bitva, s ohledem na nepřipravenost rakousko-uherských sil
v této oblasti a po razantním útoku
italských jednotek na jižním úseku fronty, vyčerpala lidské a materiální zdroje rakouské 5. Armády
(5. Armee) nutné k udržení hranice.
Proto byla vojska urychleně posílena jednotkami s vojáky ze zázemí,
mezi nimiž byl i František Štábl nebo
bylo toto posílení provedeno na úkor
jednotek, které bojovaly na balkánské či ruské frontě a některé části
jejich jednotek, především prapory,
byly převeleny na italskou frontu.
Mezi nimi i I. Prapor kroměřížského
3. Pěšího pluku (Infanterieregiment
Nr. 3, Kremsier) a II. Prapor těšínského 100. Pěšího pluku (Infanterieregiment Nr. 100, Teschen). Do jednoho z těchto dvou pluků byl zřejmě

zařazen i František Štábl. Oba pluky
byly součástí 12. Horské brigády
(Gebirgebrigade Nr. 12), která spolu
s 11. Horskou brigádou byla součástí
48. Pěší divize (Infanteriedivision Nr.
48). V létě 1914 působilo v armádě
pouze 11 telefonních oddílů, pět speciálních telegrafických oddílů a jedenáct radiostanic. Z počátku války byly
používány hlavně nepříliš praktické
telegrafy. Časem se častěji využívalo telefonického spojení. Na taktické
úrovni hrálo rozhodující roli v řízení
dělostřelecké palby. Přenosný polní
telefon umožňoval dělostřeleckým
pozorovatelům sdělovat výsledky
palby obsluhám děl, takže v případě
potřeby mohla být palba opravena.
Telefony používaly i osádky pozorovacích balónů pro předávání zpráv
o pozicích nepřítele. Telefonní drát
byl připevněn k poutacímu lanu balónu. Horské jednotky obecně nutně
potřebovaly ke svému dorozumívání
telefonické spojení, které obstarávaly
specializované jednotky, oddíly, které
byly přiřazeny k jednotlivým brigádám.
Pěší divize číslo 48, spolu s 18.
a 58. Pěší divizí o počtu několika
desítek tisíc vojáků, se připravovala od začátku měsíce června 1915
k činnosti na frontě v jedenáctikilometrovém údolí mezi vesnicemi Dornberg a S. Daniele (slov. Dornberk
a Štanjel, 13,8423° v. d., 45,8244°
s. š.). Frontová linie probíhala zhruba třicet kilometrů západně od tohoto
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Oběti I. světové války z Kojetína (18)
shromáždiště divizí. V polovině měsíce července měla 12. Horská brigáda se svými jednotkami stanoviště, jako rezervní jednotka, v prostoru
jižně od vesnice Vertojba (slov. Vrtojba, 13,6349° v. d., 45,9002° s. š.).
Dne 21. července 1915 se brigáda
účastnila úkolu, obsadit jihozápadní
polovinu kopců Mont S. Michele a vyhnat italská vojska z území severně
od městečka San Martino del Carso
(slov. Martinščina). Úkol se podařilo
za cenu ztrát splnit a dne 25. července se brigáda již nacházela v údolí východně pod kopci pohoří St. Michel,
za nímž teče řeka Soča, u městečka San Michele del Carso (13,5599°
v. d., 45,8842° s. š.). V tyto však dny
již italské jednotky 21. Divize opětně
útočily, po přesunu přes řeku Soču,
na rakouské jednotky 9. Horské brigády (Gebirgebrigade Nr. 9).
Celá oblast Přímoří byla v době
Velké války převážně močálovitá
s porostem rákosu a vodomilných
travin, kde se za veder množilo velké množství komárů a přenášely se
mezi vojáky vážné, tehdy neléčitelné
nemoci. Chyběla čistá pitná voda.
Soustředění vojáků na poměrně malém území, mělo za následek výskyt
cholery a dalších přenosných nemocí. Inkubační doba cholery je dva
až pět dnů. A právě v této době se
nakazil i voják František Štábl, který
byl z prostoru soustředění 12. Horské divize přemístěn čtyři kilometry
jižně do provizorní nemocnice, která
byla provozována ve vesničce Ferletti (13,5676° v. d., 45,8466° s. š.),
dva kilometry východně přes údolí,
od města Doberdò (slov. Doberdob).
Vesnička, přístupná cestou z údolí, je

Vincour Josef,
Vincor Josef
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narodil se v Kojetíně dne 15. března 1893 v Olomoucké ulici, v domě
číslo 351 (první dům od rybníka
Jordán) manželům Bartoloměji Vincourovi, zedníkovi, narozenému dne
17. srpna 1860 v Kojetíně a Monice,
narozené dne 12. května 1862, nemanželské dceři Barbory Bílové ze
Solance (u Prostřední Bečvy). Sňatek měli v kojetínském kostele dne
8. srpna 1882. Josef pocházel z deseti dětí, z nichž většina se vyššího
věku nedožila.
Nejstarší sestra Marie, narozená dne

dodnes tvořena shlukem šesti domů
na úpatí kopce. A zde, dne 4. srpna
1915 ve věku 30 let, František Štábl
zemřel na choleru.
Ostatky zemřelých vojáků rakousko-uherské armády byly po válce,
v průběhu několika let, soustředěny
z míst provizorních pohřebišť z okolí
na vyhrazené vojenské hřbitovy, často jako součást hřbitovů civilních. Při
exhumacích nebyla velmi často ze
strany italských úřadů respektována identifikace ostatků (někdy však
nebyla možná), a proto vojenské
hřbitovy rakousko-uherských vojáků
v Itálii vykazují pouze minimální
počet konkrétních jmen. Z oblasti
městečka Doberdò, do níž je zahrnuta i vesnička Ferletti, byly ostat-

ky vojáků pohřbeny na vojenském
hřbitově (Cimitero militare, via III Armata, Fogliano Redipuglia, 13,4829°
v. d., 45,8598° s. š.) mezi městem
Fogliano Redipuglia a obcí Polazzo,
necelých sedm kilometrů západně
od vesničky Ferletti. Předpokládám,
že jsou zde uloženy i ostatky vojáka
Františka Štábla. Je zde pohřbeno
14550 vojáků rakousko-uherské armády, zemřelých především v době
sočských bojů, z nichž 2550 má náhrobky se jmény, 7000 vojáků je pohřbeno v hrobce a 5000 vojáků má
společný hrob. Hřbitov je udržovaný
a nad vchodem je nápis „V životě
a smrti spojeni“ (Im Leben und im
Tode vereint – Uniti nella vita e nella
morte). Hřbitov jsem osobně navštívil.

3. prosince 1882, se provdala dne
23. listopadu 1903 za Antonína Buchtu, dělníka v Kojetíně, ale ve svých
36 letech, dne 1. července 1919 zemřela na tuberkulózu. Bratr Alois,
který se narodil dne 20. června 1884
a zemřel za dva měsíce dne 27. srpna 1884 na tzv. psotník, křeče z nedostatku vápníku či hořčíku (convulsio). Františka, narozená dne 1. dubna 1886, zemřela v pěti letech dne
10. července 1891 na spálu. Další
ze sester, Antonína, se narodila dne
11. května 1888. Sestra Filoména,
která se narodila dne 10. září 1889,
za dva měsíce, dne 20. listopadu
1889, zemřela na stejnou nemoc

jako bratr Alois, tedy na křeče. Sestra Anna se narodila dne 18. prosince
1890.
Jediný z bratrů, Jan, narozený dne
17. června 1894, se oženil dne
19. dubna 1920 jako vojín čsl. Pluku pěchoty č. 6, v pražském kostele
Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici
s Alžbětou Maršíkovou, narozenou
dne 14. srpna 1895 v obci Zavržice
číslo 8 u Příbrami v Čechách.
Další z bratrů, František, narozený
dne 29. listopadu 1896, zemřel na tuberkulózu po dvou letech života, dne
7. dubna 1899. I bratr Alois, narozený dne 1. prosince 1897, zemřel ve
23 letech dne 25. června 1921 na
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tuberkulózu, stejně jako jeho bratr Rudolf, narozený dne 25. února
1900, zemřel o dva měsíce dříve,
dne 19. dubna 1921 v 21 letech
v kroměřížské nemocnici, taktéž na
tuberkulózu (souchotě).
Rodina Vincourových se v průběhu
let často stěhovala. Do roku 1887
bydlela v domě číslo 231 v Zahradní
ulici, pak se přestěhovala do domu
s číslem 351 v Olomoucké ulici, kde
žila do roku 1895, a od tohoto roku
bydlela v domku číslo 474 na dnešním náměstí Svobody.
Josef Vincour, mlynář, svobodný,
byl odveden do války v říjnu 1914
v hodnosti vojína-pěšáka k 54. Pěšímu pluku, 14. Setnině do Olomouce
(Infanterieregiment Nr. 54, 14. Kompanie, Olmütz), který byl v té době
součástí 9. Pěší brigády (IBrig Nr.
9). Brigáda byla jednou z jednotek
5. Pěší divize (5. ID), která byla podřízena I. Sboru (I. Korps) a ten měl velení v 1. Armádě (1. Armee), působící
na bojištích ruské fronty.
V měsíci listopadu roku 1914 rakousko-uherská vojska po ústupu
z neúspěšného tažení k překročení
řeky Visly (něm. Weichsel) s cílem
dobýt pevnost Iwangorod (pol. Dęblin) vytvořila novou frontovou linii,
mající za úkol zabránit ruským vojskům proniknout na rakouské území
a ochránit město Krakov před jeho
možným obsazením. Frontová linie
v podstatě kopírovala rakousko-ruskou hranici. Jednotka Josefa Vincoura v té době tvořila frontovou linii
u Lhoty Wolbromské (Lgota Wolbromska, 19,7048° v. d., 50,3806°
s. š.) západně, nedaleko od města
Wolbrom, kde setrvala až do poloviny prosince. Potom se celá frontová
linie posunula opět na východ. Přestože frontová linie v listopadu 1914
nebyla příliš „horká“, nepřátelská
vojska nabírala sílu k dalšímu taže-
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ní, ale čas od času proti sobě útočila
a ze zákopů se střílelo a občas došlo
k dělostřeleckým přestřelkám. Vojáci
nebyli nečinní a snažili se nepřítele
za každou cenu poškodit. Byl prováděn průzkum nepřátelských pozic, na
jejichž základě se rozhodovalo, jak
dál postupovat.
Josef Vincour má v Seznamu ztrát
(Verlustliste) dva záznamy. První je
ze dne 6. ledna 1915, číslo výtisku 95, strana 39, kde je napsáno:
„Vincor, Inft., IR. Nr.54, 14. Komp.,
Mähren, Prerau, Kojetein, 1893, tot
(17.–30.11.1914). Zápis tedy sděluje,
že voják Vincour zemřel v uvedeném
období. Druhý záznam zveřejněný po
dvou letech od události ze dne 21. října 1916, číslo výtisku 480, číslo stránky 55 oznamuje, že „Vincour Josef,
Infst., IR Nr.54, Mähren, Prerau, Kojetein, 1893, tot (3.12.1914)“.
I když data úmrtí jsou různá, příliš se
od sebe neodlišují a je možno předpokládat, že v průběhu vojenské úřední mašinérie došlo k dodatečnému
zpřesnění data úmrtí vojáka Josefa
Vincoura, který, budeme-li se držet
druhého záznamu, padl dne 3. prosince 1914 ve věku 21 let u vesnice
Lhota Wolbromská (pol. Lgota Wolbromska) zhruba 2 km západně od
města Wolbrom, ležící třicet kilometrů

severně od Krakova. Není udáno, kde
je pohřben, avšak nedaleko, asi 1 km
od Lgoty Wolbromské za obcí Kališ,
je v zalesněném háji vojenský hřbitov
z I. světové války (pol. Cmentarz wojenny Kaliś, (19,7359° v. d., 50,3752°
s. š.), kde „…spoczywa 855 poległych,
w tym 733 Austriaków, jeden polski legionista, 81 Rosjan, Austriacy z 1, 13,
54, 93, 8, 49, IR, 12, 13 pułku Landsturmu,31 pułku Honvedów, 2 batalionu Saperów, 31 FJB, 3FKR, 4FHR,
Rosjanie ze składu XVIII Korpusu…“.
Na hřbitově je tedy pohřbeno 855
vojáků, z toho 733 rakousko-uherských vojáků, jeden polský legionář
z 81. Pluku. Rakousko-uherští vojáci
jsou z 1., 13., 54., 3., 8., 49. Pěšího
pluku, 12. a 13. Domobraneckého
pluku a 31. Pluku honvédů, dále vojáci z 2. Praporu ženistů, 31 vojáků
z FJB, tři z FKR, čtyři z FHR. Pohřbeni jsou i vojáci ruské armády z XVIII.
Sboru. Hřbitov se jmenuje Ogonów
a pravděpodobně je zde pohřben i Josef Vincour.
Vídeň, 2. prosince 1914. Oficiální
hlášení: Klid na naší frontě v západní Haliči a Ruském Polsku obecně
pokračoval také včera. Ruský útok
severozápadně od (města) Wolbrom
byl včera odražen.
M. Krybus, Kojetín, pokračování příště
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Mateřská škola Kojetín
Květen ve škole
Květen, měsíc plný barev, vůně
a rozkvetlých zahrad i sadů, je už
za námi. Hned začátkem května
proběhl zápis do MŠ pro děti, které
nastoupí ve školním roce 2020/21.
Vzhledem k epidemiologické situaci
zápis proběhl bez účasti dětí v zastoupení zákonného zástupce dítěte, případně elektronicky.
V průběhu května nadále některé
učitelky na dálku spolupracovaly
s dětmi formou videí na Youtube
pod názvem ŠKOLKA DOMA, na
Pinterestu je založena složka MŠ
KOJETÍN s pracovními listy na
grafomotoriku, omalovánky, vystřihovánky, náměty na výtvarnou
a pracovní činnost, vědecké pokusy s dětmi a jiné, nebo byly dětem
zasílány mailem různé inspirace
pro činnosti doma s rodiči. Peda-

9

gogové využili možnost vzdělávání
na dálku formou webinářů – Matematická pregramotnost, Čtenářská
pregramotnost a před otevřením
školy proběhl přímo v MŠ seminář
na téma Na čem záleží, který byl
učitelkami velmi kladně hodnocený.
Po projednání s Radou města Kojetín byl provoz mateřské školy obnoven v pondělí 18. května 2020.
Rodiče měli možnost se na webu
seznámit s podmínkami pro opětovný nástup dětí do MŠ. Před znovuotevřením proběhl důkladný úklid
a dezinfekce všech prostor školy
a kontrola školních zahrad. Postupovali jsme dle manuálu MŠMT
a doporučení KHS OK a dále dle
pravidel, která byla upřesněna na
pedagogické radě.
Všichni jsme se už těšili na setkání s kamarády po tak dlouhé době.
Kvůli hygienickým opatřením jsme

většinu činností, her i řízené aktivity přenášeli do prostor školních
zahrad, které jsou k tomuto účelu
u nás velmi dobře přizpůsobeny
a vybaveny.
Děti ze třídy „Pastelek“ navštívily
DDM Kojetín a v prostorách hřiště,
po skupinách, dokončily dárky pro
své nejbližší.
A teď nás čeká poslední měsíc tohoto školního roku – červen. Těšíme se na Den dětí, který všechny
třídy z obou mateřských škol oslaví
na školní zahradě zhlédnutím filmu
ve Sférickém kině. Také se, jako
každoročně, rozloučíme s budoucími prvňáčky a na památku na tento
školní rok proběhne společné focení dětí.
Jsou před námi ještě poslední společné dny před prázdninami, tak ať
je ten červen plný sluníčka!
vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Obnovení výuky
Po bezmála dvou měsících nucené odmlky se našim žákům znovu otevřel vstup do školy. Prvními
pokaranténními piloty jsou ti, které
začátkem června čekají odložené
přijímací zkoušky na střední školy.
Ve skupinách podle tříd a za striktně dodržovaných hygienických pravidel pokračují žáci opět prezenční
formou v přípravě, kterou většina
z nich zodpovědně zvládla i v době
odloučení od běžného způsobu výuky.
Sedmnáct budoucích studentů se
dvěma pedagogy tak na vlastní
kůži prozkoumali terén hygienických nařízení a pomohli je vyzkoušet, popřípadě poupravit v praxi.
Kromě nařízené vzdálenosti, do-

Průzkum vzdálené
výuky na ZŠ nám. Míru
Po přibližně šesti týdnech nařízené
vzdálené výuky proběhl mezi rodiči žáků naší školy průzkum mínění
o způsobu vedení této formy vzdělávání. Ve výsledku jsme obdrželi
názory 290 rodičů, kterým za vyplnění ankety, ale také připomínky
a podněty, velmi děkujeme. Výsledky průzkumu jsou zveřejněny na
webových stránkách školy. Z odpovědí vyplynuly následující závěry:
Vzdálená výuka vedená na naší
škole je hodnocena převážně kladně. Nezbytné technické vybavení
se jeví v rámci současného systému komunikace jako dostačující.
Problém nastává v rodinách s více
dětmi; o jeden počítač se v domácnosti dělí děti a současně rodič na
home-office. Pro komunikaci i kontakt tak bývá často využívána i technologie chytrého telefonu. Škola po
celou dobu vzdálené výuky klade
důraz na využívání prostředků se

držování pravidelné desinfekce
rukou a pohybu po společných
prostorách školy s ochranou horních cest dýchacích absolvují žáci
vyučování v poněkud odlišném režimu. Stejně jako každá skupina
žáků 1. stupně i nejvyšší ročníky
využívají jedinou učebnu, která je
vždy po výuce důkladně desinfikována. Během vyučování a za
dodržování potřebné vzdálenosti
mohou pedagogové i žáci vzájemně komunikovat obvyklou formou.
Teritorium katedry a tabule ovšem
náleží pouze vyučujícím.
Komplikovaná ochrana před šířením nákazy nemoci Covid-19 neodradila řady rodičů a žáků 1. – 5. tříd.
Kromě jasné potřeby uvolnit ruce
zaměstnaným rodičům jsou tu i nároky dětí samotných. Vedle školní-

ho režimu dětem chybí i prostředí
školy a v největší míře samozřejmě
vzájemné sociální kontakty. Do výuky, jejíž skladbu si volí pedagogové samotní, jsou od konce května
zapojeni i asistenti výuky a někteří pedagogové z vyššího stupně.
Práce samotná by ovšem nemohla
započít bez důkladné desinfekce
budovy. Za tu patří poděkováním
správním zaměstnancům školy.
Do školy se tak alespoň dílem navrací běžný život. Na uvyknutí
inovovanému školnímu systému
ovšem moc času nezbývá. Zanedlouho jsou tu prázdniny – tentokrát doba, pro kterou jsou uzavřené
dveře školy oproti nouzovému režimu skutečně obvyklým symbolem.

školní licencí, rodinám poskytovaným bezplatně, a minimalizování
využití komerčních služeb operátorů. V opravdu hojné míře se nabízí
využití výukových aplikací s širokou
dostupností.
Pro komunikaci s rodiči i žáky je
po celou dobu primárně využíván
systém Bakaláři. Jako doplňující
platformy se osvědčily dostupné
a jednoduché aplikace Messenger
a Skype - druhá z aplikací fungovala především pro individuální konzultace s žáky při přípravě na přijímací zkoušky. Technické zázemí
školy a některých domácností bohužel neumožňuje plně využít formy on-line výuky. Počátkem června
bude pro žáky 2. stupně spuštěna
aplikace Forms, která zajišťuje vytváření testů s vyhodnocením. Ta
poslouží k ověření znalostí a dovedností žáků.
V komunikaci s žáky 1. stupně se
osvědčil telefonický kontakt, při kterém pedagogové podporují žáky
v plnění zadání. Řada rodičů kvituje

zpětnou vazbu pedagogů. Její nastavení záleží na vyučujícím samotném – jiné požadavky mají učitelé
stěžejních předmětů, tedy matematiky a českého jazyka, jiné vyučující
předmětů naukových. Odevzdané
úkoly pedagogové pravidelně kontrolují.
Všichni účastníci netradiční vzdělávací formy se v jejím počátku
střetli s doposud neprozkoumaným
terénem. Vedení školy, vyučující
samotní i žáci se k situaci postavili každý podle svého přesvědčení
a zodpovědnosti. Jak budeme na
řešení nahlížet s odstupem času,
nevíme. Je však jisté, že vzdálená
výuka na naší škole funguje dnes
již podle zaběhlého systému a stabilizovaně.
Poděkování za vzájemnou spolupráci v tomto náročném období
patří všem zúčastněným – pedagogům, žákům, rodičům i ostatním,
kteří se na zvládnutí neobvyklé situace podíleli.
M. Matějková a vedení školy

M. Matějková a vedení školy

Základní umělecká škola Kojetín
Koronavirus výzvou
pro ZUŠ Kojetín

10

S platností od 11. března 2020 došlo na základě mimořádných opatření MZ k uzavření škol, tedy i ZUŠ
Kojetín. Škola přijala tuto situaci
jako podnět a výzvu. Forma výuky
se zásadně proměnila. ZUŠ Kojetín

přešla na distanční vzdělávání, což
se dá volně přeložit jako „vzdělávání na dálku“. Rodiče a žáci byli
osloveni a byla jim nabídnuta distanční forma výuky. Tuto nabídku nevyužili pouze jedinci, což je
ovšem zcela pochopitelné. Každá
rodina má v této výjimečné situaci
nastaveny své individuální priority,

potřeby. Pedagogové se s touto situací musel vyrovnat a najít individuální cestu s každým jednotlivým
žákem - rodičem. Důležitou roli tu
sehrál zájem o proniknutí do světa
nových technologií, tvůrčí úsilí spojené s jejich osvojením a aplikací do
distanční výuky, kreativita, adaptabilita. Výuka tak probíhala různými
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cestami – kontaktem přes email, telefon, aplikace, zasíláním studijních
materiálů, audio nahrávek, videa.
Na tento způsob pak navazovala
zpětná vazba žáků. Velmi efektivní
se ukázala on-line výuka prostřednictvím komunikačních aplikací
(Messenger, WhatsApp, Skype
atp.), kdy se žák a učitel vidí a slyší,
a mohou vzájemně aktivně reagovat. Samozřejmě, že tento způsob
výuky má svá úskalí – nutnost pa-

třičného technického vybavení,
připojení k internetu atp. Nicméně
v konečné bilanci tato situace posunula dál nejen žáky a pedagogy,
ale mnohdy i některé rodiče, kteří
neměli k současným komunikačním
technologiím blízko, měli možnost
si je osahat a zjistit, že technika nekouše a je přístupná každé generaci, jen chtít a nebát se.
Dokladem toho, že si v této nelehké situaci dokázala ve spolupráci

s vámi poradit i naše základní umělecká škola jsou kladné ohlasy, telefonáty, či děkovné dopisy rodičů,
které přichází na adresu školy.
Vážení rodiče, velice si vážíme vaší
vstřícnosti a spolupráce při vzdělávání dětí distanční formou a vašich
pozitivních reakcí. Jsou pro nás inspirací. Srdečně vám za ně děkujeme.
Mojmír Přikryl, ředitel školy

Hra na hudební nástroj
významně ovlivňuje
inteligenci dětí

pojí dítě do hraní na hudební nástroj, zpívání a hrátky ve stylu počítání písní, vytváření nových rýmů
na známou píseň apod., vzniká
jedinečná kombinace interakce,
která vede k lepšímu učení a pozitivnímu, empatickému vztahu ke
svému okolí.
Rychlejší vývoj mozku u dětí
Výuka na hudební nástroj urychluje vývoj mozku u malých dětí,
a to zejména v oblastech, které
jsou odpovědné za zpracování
zvuku, vývoj jazyka, vnímání řeči
a čtení.
Ovlivněna je také schopnost řídit
čas, pozornost, organizovat své
myšlenky a regulovat chování.
Tyto dovednosti jsou velmi důležité jak ve škole, tak i v dospělém
životě.

Hudební vzdělání podporuje získávání jazykových schopností, lepší
poslech, paměť a motorické dovednosti. Hudební zážitky integrují
tyto různé dovednosti současně,
což vede k rozvoji více mozkových
nervových spojení. Jednou z nich
je informace, že hudba působí na
dětský mozek ve všech ohledech
pozitivně.
A ještě jednu důležitou vlastnost
hudba má. Ukazuje, že když se na
něčem tvrdě pracuje, postupně se
v dané dovednosti člověk zlepší.
To je pro děti velice důležitý poznatek, který může výrazně ovlivnit
jejich další a hlavně dospělý život.

Hudební výchova a hudba samotná dokáže rozproudit i zklidnit
emoce, pomáhá s usínáním, s pohybem a je ve všech ohledech velmi přínosná. Co se ale příliš neví,
je informace, že ovlivňuje inteligenci dětí. Když se vaše dítě učí
hrát na hudební nástroj, nejenže
získává cit pro melodie, ale trénuje
i svůj mozek.
Existuje studie, která se prováděla
deset let a zahrnuje 25.000 studentů. Její výsledky dokazují, že
výuka hudby pomáhá zlepšovat
výsledky standardizovaných testů
i zkoušky odborné znalosti nebo
třeba čtení.
Jak může hudba ovlivňovat inteligenci u dětí
IQ studentů, kteří devět měsíců intenzivně cvičili nebo zpívali,
vzrostlo téměř o tři body, oproti jejich netrénovaným vrstevníkům.
Děti hrající dokážou lépe porozumět matematickým a vědeckým
konceptům.
Děti, které mají něco společného
s hudbou, získaly více vyznamenání a ocenění než studenti bez
hudebního vzdělání. Také jejich
známky patří k těm lepším.
Je zajímavé, že hudební vzdělávání ovlivňuje i přijetí na školu. Mnohem více dětí se totiž dostalo na
lékaře oproti ostatním, kteří s hudbou nemají skoro nic společného.
Dopadly lépe při testech z jazyka,
biologie, chemie i matematiky.
Studie z roku 2015 naznačuje, že
zapojení do neformálních hudebních aktivit už malých dětí, má na
ně ještě větší pozitivní dopad než
pravidelné čtení. Když rodiče za-

Zdroj: PředškolníVěk. cz,
Martina Mádlová
Vaše ZUŠka
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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:

Otevření knihovny
V pondělí 27. dubna 2020 byla naše
knihovna opět otevřena. Čtenáři si
mohou půjčovat i vracet knihy a časopisy. Internet a čítárna není do odvolání k dispozici. Výpůjčky půjčené
před uzavřením knihovny byly automaticky prodlouženy do 31. května
2020 (i oznámené rezervace).

Bonus č. 5
Vypilujete si analytické schopnosti
Milujete detektivní romány? Není
divu. Objevování malých či velkých
tajemství je dobrodružství, které jen
tak nikde nezažijete. Pořád dumáte,
kdo je zloděj, podvodník nebo vrah?
Na rozuzlení záhady potřebujete
analytické myšlení, postřeh a intuici.
Náš tip: Víte o tom, že detektivky
pomáhají zmírňovat deprese? Podle
psychologů se lidé, kteří trpí vnitřní-

mi smutky, cítí izolovaní. Když čtou
o lidech s problémy (byť fiktivními),
dává jim to naději, že v tom nejsou
sami. Pokud se cítíte sklíčeně, je
nejvyšší čas na nějaký pěkný krimi
příběh. Dobré jsou třeba severské
detektivky.

Stav čtenářského konta si můžete
zkontrolovat na:
https://katalog.kojetin.cz
Sankční poplatky z prodlení nebyly
do 31. května 2020 vybírány.
Půjčovní doba je stejná jako dříve.
O sobotách bude knihovna uzavřena.
Prosíme o dodržování hygienických
opatření (zakryté dýchací cesty
a rozestupy). V případě výběru knih

se v knihovně zdržujte pouze po
nezbytně nutnou dobu. Děkujeme.

Čtení tlumí i fyzickou bolest. Proto
se doporučuje seniorům a nemocným.
(citace článku A. Votrubové)

Můžete využít našich on-line služeb
e-knihy, audioknihy, odborné publikace a zajímavé odkazy naleznete
na portále:
https://protiviru.knihovny.cz,
https://ctenidetem.knihovny.cz/

Připravujeme v souladu s vývojem epidemiologické situace
Už jsem čtenář:
Knížka pro prvňáčka
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již
od prvního ročníku školní docházky,
do něhož přihlašuje žáky prvních tříd základních škol
veřejná knihovna ve spolupráci se školami
v místě působnosti knihovny.
S prvňáčky pracujeme nad rámec obvyklých
knihovnických činností - např. návštěva knihovny
společná čtení, besedy s tvůrci knih apod.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je „knížka
pro prvňáčka“, původní česká novinka,
která byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné
knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky
Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové
– Katka a klokan ze šuplíku.
Díky SKIPu jsme získali knihy pro naše malé čtenáře
za velmi přijatelnou cenu 20 Kč/ks.
Letos, bohužel, nemůžeme knihy předat osobně,
ale požádáme učitelky, aby tak učinily za nás.
Věříme, že v příštím roce bude situace příznivější.
Další informace můžete získat na stránkách SKIP.
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Kam až dojedeš
aneb Tajemstvím
opředená místa
Kojetína
v sobotu 13. června 2020
v 9.30 před budovou VIC
Verze pro dospělé, či děti
v doprovodu dospělé
osoby (pro děti známá
každoroční akce).
Cyklistický výlet
po stopách pověstí
Bohumíra Štégera.
Znáte kojetínské pověsti?
Pokud si nejste jistí, přidejte se k nám! Zveme vás
na společný literární cyklovýlet po blízkém okolí.
Protáhneme se na čerstvém vzduchu, poznáme místa
spjatá s místní historií, uslyšíme pověsti kojetínského
rodáka a na vlastní oči uvidíme místa, o kterých píše.
Trasa: „Šprloch“ – Cholerák (hřbitov a rybníky) – lípa
„Na spravedlnosti“ – Židovský hřbitov – setkání
s pivovarníkem Rosenfeldem – „Špalír“ – sv. Hubert
– „Vantroky“ a „Sifon“ Uhřičice – po Klášternici
do Lobodic – lesem Včelínem za vílami na Račové
– „Král lesa“ – suché louky a loupeživý rytíř Drastil
– Žabokrky. Po celé trase budeme předčítat pověsti,
vztahující se k danému místu.
Občerstvení: Lobodice, Bezměrov.
Trasu je možné kdykoliv opustit, nebo se naopak
přidat. Předpokládaná délka trasy 30 km.
Každý pojedeme na vlastní nebezpečí,
knihovna nenese žádnou odpovědnost za případná
zranění a škody vzniklé během akce.
Těšíme se na vás!
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Městské kulturní středisko Kojetín
Letní kino žije
Na léto jsme si pro vás připravili
řadu filmových trháků. Začínáme
už v pátek 5. června 2020 pohádkovou komedií Zdeňka Trošky Zakleté pírko. Příběh o lásce, Anince
ze statku a zakletém Vítkovi, pobaví určitě nejen děti, ale i dospělé diváky. Pokračovat v české vlně budeme i při další filmové produkci,
v pátek 12. června, kdy se nám
představí nový český film Příliš
osobní známost od tvůrců filmu
Všechno nebo nic. V hlavní roli
můžete obdivovat Elišku Balzerovou, Petru Hřebíčkovou, Tatianu
Dykovou a jejich zahraniční filmové partnery. Ve středu 17. června
bude určitě každého mužského
diváka zajímat film Ženská na vrcholu, romantický film s Annou
Polívkovou o tom, že láska dokáže překonat i bod mrazu. Pro milovníky fantasy filmů jsme připravili
Cestu za živou vodou, která navazuje na snímek Cesta za králem
trollů. Tento film uvedeme v našem
letním kině v pátek 19. června. Posledním červnovým filmem je unikátní snímek Vlastníci režiséra Jiřího Havelky, který se odehrává na
jedné bytové schůzi, od začátku až
do konce se budete určitě skvěle
bavit a zároveň vás bude i mrazit
z toho, jak vykresluje tento snímek
naši současnou společnost. Vlastníky s Terezou Voříškovou, Vojtou
Kotkem, Jiřím Lábusem a dalšími
výtečnými herci uvedeme ve středu 24. června. Všechny filmy bu-

dou promítány na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra od
21 hodin.
Doufáme, že pro vás budeme moci

připravit i další akce, jako je například Hudební léto nebo Kojetínské
hody.
-miza-

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
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Městské kulturní středisko Kojetín
Výstava
krojované panenky
Ve středu 27. května 2020 jsme
opět otevřeli galerii Vzdělávacího
a informačního centra výstavou
panenek převážně z dílny Františky Hany Garlíkové, která se odíváním panenek do krojů zaobírala
přes sedmdesát let. Začínala jako
řadová pracovnice v Baťových závodech před druhou světovou válkou a v roce 1938 vycestovala její
první panenka v boršickém kroji na
hračkářský veletrh v Norimberku,
kde ji vzali její kolegové a vrátili se
s překvapivou objednávkou na šest
set panenek. Za protektorátu, když
nebyl dostatek textilií, den ze dne
přeorientovala svůj podnikatelský
záměr na výrobu dřevěných hraček, což se ukázalo jako výborný
marketingový tah. Po roce 1948 byl
samozřejmě její majetek znárodněn a Hana Garlíková pracovala ve
Svazu výrobních družstev, tam se
zabývala obchodní politikou textilní výroby. Po revoluci v roce 1989
se v ní znovu rozdmýchal plamínek
obchodního ducha a nakoupila vagon s více než dvěma tisíci nahými
panenkami. Ty pak skončily především ve sběratelských řadách.
V galerii VIC můžete vidět část
těchto panenek, které získala sběratelka a milovnice kroje Iva Velísková. Ta nejen o panenky pečuje
s láskou takřka mateřskou, ale
sama také panenky zhotovuje. Expozice Krojovaných panenek stojí
určitě za vaši návštěvu. Můžete
vidět zmenšené originální kroje na-
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příklad z Plzeňska, Krkonoš, Šumavy, ale samozřejmě nechybí kroje
z Moravy a Slezska, mezi nimiž
dominují panenky v krojích hanáckých. Svou troškou do mlýna při-

spěli také MěKS Kojetín, manželé
Porčovi, kteří zapůjčili krojované
hanácké panenky vyrobené paní
Fiuryovou, a Maruška Vojtková
z Hrušky. Pro děti je připraven i hrací koutek, kde si můžou například
obléct papírové Hanáky do kroje,
nebo vymalovat krojové motivy.
Tato nádherná výstava, která je
vhodná jak pro školy, tak pro celé
rodiny, je k vidění v galerii Vzdělávacího a informačního centra. Výstavu Krojované panenky můžete
navštívit od 27. května do 31. srpna 2020, od pondělí do pátku od
9.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do
17.00 hodin. Od června až do srpna
i v sobotu a neděli od 10.00 do
11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.
Určitě se přijďte podívat a obdivovat krásu kroje a jeho různorodé
provedení.
-miza-
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Trénink paměti
Z důvodu přetrvávajícího zákazu
setkávaní jsme zatím ještě nemohli
mít společné akce.
I tak jsme pro naše seniory, kteří se
pravidelně účastní našich aktivit, připravili zábavu na doma. Zvolili jsme
trénink paměti a relaxační malovaní – mandaly. Senioři měli na výběr
z různých osmiměrek, křížovek, doplňovaček, hledaní slov v textu, sestavovaní slov při záměně písmen
a jiné. Oblíbenou činností předchozích setkání se ukázalo malování

Oznámení
Našim milým seniorům bychom
rádi touto cestou oznámili, že od
8. června 2020, kdy již pominou
nařízená omezená opatření, bude
opět k dispozici naše víceúčelová
klubovna na DPS E. Beneše 3. Jste

mandal – kruhové obrazce. Tyto
obrazy lze vymalovávat bez předlohy, jen dle vlastní fantazie a pestrost barev není nikterak v tomto
omezena.
Na výběr je více variant různých
obtížností, takže si přijdou na své
opravdu všichni. Výsledné pestré
obrazce potěší nejedno oko.
Procvičení mozkových závitů a relaxační malování naše seniory potěšilo a již nyní se těšíme na společné setkání a rozvíjení další aktivizačních činností.
P.Z.
srdečně zváni, a to vždy v pondělí
a čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin.
Na našich internetových stránkách:
www.css.kojetin.cz budeme postupně doplňovat aktuality o volnočasových aktivitách, opět se s radostí
vrátíme k pravidelným procházkám
s holemi (Nordic Walking).

Rada Města Kojetína po projednání, na základě usnesení vlády
ČR ze dne 7. května 2020 č. 520,
ukončila s účinností od 8. června
2020 omezení poskytování sociálních služeb prostřednictvím CSS
i rozšíření těchto služeb (nákupy
pro seniory).
P.Z.

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

Program svátečních bohoslužeb v červnu 2020 (v době „svatodušní“)
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

28. 6. 2020 Neděle – 4. po svatém Duchu
(apoštolů Petra a Pavla)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 6. 2020 Neděle – 2. po svatém Duchu
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 7. 2020 Neděle
slavnostní bohoslužby
k uctění památky sv. opata Prokopa, slovanských
věrozvěstů Konstantina a Metoděje
i 605 let mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

21. 6. 2020 Neděle – 3. po svatém Duchu (SvatoJánská)
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli
Ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše
Krista, který je Pánem všech.“ Skutky apoštolské 10,34-35
Srdečně zveme k návštěvě našich pravidelných setkávání:
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 be-
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sedou 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).
Oznámení:
Farní úřad CČSH v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je
k dispozici členům i veřejnosti v pon-

dělí 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“!
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Církev Československá husitská
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/
Další odkazy: Žehnání pramenů ve
Skalce: http://www.lazneskalka.cz/
fotogaleri-lazni/akce/
Stránky olomoucké diecéze CČSH:
http://ccsholomouc.cz/
Jiří Pleva

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce:

Od června je opět možné požádat
o prohlídku našeho Husova sboru (synagogy). Prohlídku je třeba
objednat předem na farním úřadě
nebo VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8; https://mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-informacni-centrum

Junák - český skaut - Středisko 714.03 Kojetín
Z důvodu
pandemické situace
způsobené koronavirem
Covid-19 se na doporučení
Ministerstva zdravotnictví
České republiky
vydané
dne 15. května 2020
stanový tábor
v termínu
4.–18. července 2020

bude konat pro
všechny věkové
kategorie.
Putovní tábor
pořádaný
1.–4. července 2020
pro děti 11–15 let

se RUŠÍ!!!
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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
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Při příjezdu od Měrovic se prostor na náměstí Svobody
změnil, vznikla zde plocha pro parkování nákladních automobilů před průmyslovým areálem bývalých Vítkovic.

Po suchém jaru se konečně přihlásil déšť. Suchá půda
a vegetace se dočkala vláhy. Pohled na Kojetín od severozápadu po odcházejícím vydatném dešti.

Na hladině rybníku Jordán začaly kvést lekníny...

...a na břehu krásné květy kosatce žlutého.

Jiří Šírek

Blahopřání
Dne 13. června 2020 oslaví společné výročí „Zlaté svatby“

manželé Jarmila a František Sůkalovi
Hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě mnoho
dalších společných let
přejí dcery Jarmila, Lenka s manželem Petrem, syn František
a vnoučata Daniel, Filip, Dominik, Pavlína s přítelem Markem
a Veronika s přítelem Šimonem.
Za vše vám srdečně děkujeme.

Vzpomínky
Milovaná maminko, proč musela jsi navždy odejít, když Tvoje přání bylo žít.
Dík za to, čím jsi pro mě byla, dík za každý den, jenž jsi pro nás žila.
Vzpomínky na Tebe krásné máme, které si po celý život uchováme.
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo miloval, nikdy nezapomene.
Dne 23. června 2020 to bude první rok, co nás navždy opustila

paní Marie Hrušková
S láskou, vděčností a úctou vzpomínají dcera Hanka,
vnučky Klára a Zuzka a ostatní příbuzenstvo.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil…
Dne 11. července 2020 vzpomeneme 2. smutné výročí, co nás navždy opustil

pan František Hruška
S láskou, vděčností a úctou vzpomínají dcera Hanka, vnučky Klára a Zuzka
a ostatní příbuzenstvo.

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách stále zůstáváš.
Dne 22. května 2020 uplynuly dva smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a strýc

pan Václav Cibulka
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Zdena, dcera Zdena Peterková, vnuk Milan Peterka s manželkou Petrou,
vnuk Václav Peterka, pravnučky Anička, Eliška a Barborka a rodina Kurfürstova.
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