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Vážení čtenáři
Kojetínského zpravodaje,
zdravíme vás všechny na prahu nového roku, roku 2021.
Kdyby nám přesně před rokem někdo předpovědel, co
všechno se v právě skončeném roce stane, a jak bude
ovlivněn celý svět malým, okem neviditelným, jednoduchým organismem, patrně bychom jej považovali za
blázna, hrajícího si se špatným příběhem z oblasti sci-fi.
Bohužel to nebyla sci-fi, ale realita, která zaplnila většinu
roku 2020.
Obávali-li se zemědělci a lesníci hrabošů či kůrovce, stačilo pár týdnů v jarním období, abychom si uvědomili, že
před námi stojí neviditelný, ale mnohem horší nepřítel.
Totální změna v životě většiny lidstva, konec sportovních, kulturních a společenských aktivit, strach z neznámé pandemie, tisíce mrtvých a nakažených, to byl hlavní
rám obrazu s názvem "Rok 2020".
Možná si řada z nás uvědomila, že nejsme pány planety
Země, a že zdánlivá pohoda, blahobyt a pocit, že se naší
vyspělé civilizaci nemůže nic stát, vzala za své.
Pozitivem uplynulého roku bylo, jak se lidé semkli a snažili se opatřeními k omezení nákazy pandemii zvládat.
I na stránkách našeho zpravodaje jsme se snažili reagovat na vzniklou situaci a informovat o dění v těžší době,
než na jakou jsme byli zvyklí.
Můžeme vám slíbit, že ve snaze informovat, otiskovat
vaše názory a zprávy z radnice, škol, sociálních, kulturních, náboženských a sportovních oblastí našeho života
budeme pokračovat i nadále.

Děkujeme vám za přízeň v roce uplynulém a věříme, že
se nejen na stránkách zpravodaje, ale i na nejrůznějších
akcích v našem Kojetíně budeme moci brzy a s úsměvem potkávat.
Ať hodiny v našem městě ukazují vždy každému hodiny
šťastné!
Pevné zdraví, mnoho štěstí a optimismu do roku
2021 vám všem přeje
Foto: J. zpravodaje
Večeřová
redakční rada Kojetínského
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 45. schůzi konané dne 2. prosince 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila uzavření příkazní smlouvy
na akci “Místní komunikace ve městě
Kojetín“ mezi Městem Kojetín a společností RPA Dotace s. r. o., Brno-Líšeň, za nabídkovou cenu 195.000 Kč
bez DPH,
- schválila uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Demolice objektů
v majetku Města Kojetín – čp. 102,
447, 107 a 108“, jejímž předmětem
je administrace jednotlivých demolic
včetně zpracování dokumentů pro získání dotace a monitorovacích zpráv po
dobu udržitelnosti projektu. Smlouva
je uzavírána mezi příkazcem Městem
Kojetínem a příkazníkem, společností
RPA Dotace s. r. o, Brno-Líšeň, s nabídkovou cenou 195.000 Kč bez DPH,
- souhlasila s bezúplatným převodem movitého majetku do vlastnictví
Základní školy Kojetín, Svatopluka
Čecha 586, p. o., v celkové hodnotě
149.919 Kč od Společnosti pro kvalitu
školy, z. s., Ostrava-Zábřeh, dle žádosti ředitele,
- souhlasila se zapojením Základní
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
p. o., do projektu Olomouckého kraje
„Obědy do škol v Olomouckém kraji“
financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
na pozici partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010,
- souhlasila s použitím fondu investic
Mateřské školy Kojetín, p. o., k navý-

šení peněžních prostředků určených
na financování údržby a opravy majetku,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení
práva služebnosti inženýrské sítě mezi
Městem Kojetínem, jako strana „povinná“ a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., jako strana „oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města
Kojetína p. č. 655, p. č. 5741/1, p. č.
5741/4 a p. č. 7058/1 vše ostatní plocha, vše v katastrálním území a obci
Kojetín, budou dotčeny stavbou kanalizace DN 300 v rámci akce „Kojetín
– oprava kanalizace v ulici 6. května“
a to na dobu neurčitou,
- schválila uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti mezi Městem Kojetínem,
jako strana „povinná“ a společností CETIN a. s., Praha 9, jako strana
„oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví
Města Kojetína p. č. st. 439/5 a p. č.
5749, vše v katastrálním území a obci
Kojetín, budou dotčeny podzemním
komunikačním vedením a zařízením
veřejné komunikační sítě, a to na dobu
neurčitou,
- souhlasila s použitím fondu investic
Městského kulturního střediska Kojetín, p. o., v částce 15 tis. Kč v souvislosti s pořízením obrazu „Hanačka
– přadlena“ jako muzejní sbírky,
- schválila zápis do kroniky města Kojetína za rok 2019,
- povolila pro školní rok 2020/2021

výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, na celkový počet devatenáct dětí ve třídě,
- uložila řediteli ZŠ zajištění stávající
kvality vzdělávání a splnění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravné třídě,
- vzala na vědomí přerušení provozu
Mateřské školy Kojetín, příspěvkové
organizace, v termínu od 23. 12. 2020
do 1. 1. 2021,
- vzala na vědomí uzavření provozu
Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu vánočních prázdnin, a to od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021,
- vzala na vědomí informaci o dosavadní spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a CPKP při přípravě
a podání žádosti v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Inkluzivní a kvalitní vzdělávání
v územích se SVL, informaci o dotazníku zpracovaného pro Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR v souvislosti
s poskytováním služeb Agenturou pro
sociální začleňování, informaci o další
možnosti spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování, ale vzhledem
k současnému vývoji, zejména finanční situace města, nepředpokládá její
využití,
- neschválila podání žádosti v novém
Operačním programu na inkluzivní
vzdělávání v roce 2021.

Rada Města Kojetína se na své 46. schůzi konané dne 15. prosince 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočty a střednědobé uzavření smlouvy o obstarávání ve smlouvě ve výši 10.050 Kč/měs.
výhledy rozpočtu zřízeným příspěv- správy a provozu veřejných pohře- bez DPH, což činí 120.600 Kč/rok
kovým organizacím,
bišť Kojetín I-Město a Kojetín III-Ko- bez DPH,
- schválila plány oprav a investic valovice u Kojetína mezi Městem - schválila plány činnosti Komise
k čerpání finančních prostředků z in- Kojetínem a Technis Kojetín spol. školství RM, Komise životního provestičního fondu na rok 2021 a k čer- s r.o.,
středí a zemědělství RM na rok 2021,
pání finančních prostředků na opravy - schválila za výkon činností spoje- - schválila termínový a obsahový
z provozního příspěvku na rok 2021, ných se správou veřejných pohřebišť plán jednání Rady města Kojetína na
- schválila s účinností od 1. 1. 2021 pevně stanovenou úplatu uvedenou rok 2021.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo Města Kojetína se na svém 15. zasedání konaném dne 15. prosince 2020
zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000 Kč
žadateli Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín, za
účelem koupě pozemku p. č. 1866/1
k. ú. Kojetín,
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- schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci mezi Městem
Kojetínem, jako „poskytovatelem“
a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Kojetín, jako

„příjemcem“. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na dobu do
31. 1. 2023,
- schválilo bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem,
pozemkové parcely č. 1140/86,

Kojetínský zpravodaj
ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 29 m2, pozemkové parcely
č. 1140/87, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 31 m2 a pozemkové parcely č. 1140/97, ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 298 m2, v katastrálním území
Kojetín a obci Kojetín, z vlastnictví
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
jako „převodce“ do vlastnictví Města
Kojetína, jako „nabyvatel“ a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem,
- schválilo rozpočet Města Kojetína
na rok 2021, který zahrnuje:
příjmy ve výši
140 311,73 tis. Kč
výdaje ve výši
137 068,64 tis. Kč
financování
- 3 243,09 tis. Kč
- schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025,
- uložilo radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2021
podle schváleného rozpočtu,
- svěřilo radě města pravomoc
schvalovat a provádět v průběhu
roku 2021 změny schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření
do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho
závazného ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření
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k veškerým průtokovým transferům
určeným pro zřízené příspěvkové organizace,
- svěřilo radě města pravomoc
schvalovat a provádět v průběhu
roku 2021 změny závazných ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 do
výše 500 tis. Kč,
- svěřilo finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2021
změny schváleného rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a stanovuje sazbu místního poplatku
pro rok 2021 v celkové výši 790 Kč
se splatností do 30. 6.,
- vzalo na vědomí výroční zprávy
Základní školy Kojetín, náměstí Míru
83, Základní školy Kojetín Svatopluka Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2019/2020,
- schválilo termínový a obsahový
plán jednání Zastupitelstva města
Kojetína na rok 2021,
- schválilo předložené plány činnosti

Kontrolního výboru ZM, Finančního
výboru ZM, Osadního výboru Popůvky a Osadního výboru Kovalovice na
rok 2021,
- souhlasilo s podáním žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu
Ministerstva pro místní rozvoj „Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách 1/2021/117D081“ v rámci
akce „Demolice objektů v majetku
Města Kojetín – čp. 102, 107, 108
a 447“,
- souhlasilo s realizací investiční
akce s názvem „Demolice objektů
v majetku Města Kojetín – čp. 102,
107, 108 a 447“,
- souhlasilo s podáním žádosti
o finanční příspěvek k dotačnímu
titulu Ministerstva pro místní rozvoj
„DT 117D8220A – Podpora obnovy
místních komunikací“ v rámci akce
“Místní komunikace ve městě Kojetín“,
- souhlasilo s realizací investiční
akce s názvem „Místní komunikace
ve městě Kojetín“ na opravu místní komunikace na Tržním náměstí
a místní komunikací na ulici Blanská
v Kojetíně,
- schválilo Koncepci strategického
rozvoje města Kojetína na období
2020–2025.

Informace pro občany
Poplatek za komunální
odpady v roce 2021
Pro rok 2021 byla
stanovena sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů
ve výši 790 Kč za

poplatníka. Splatnost poplatku je
k 30. 6. 2021.
Vzhledem k epidemiologické situaci
žádáme občany, aby platby prováděli přednostně bezhotovostním převodem na účet Města Kojetína č. 19
– 1883093339/0800.
Pokud přesto budete chtít poplatek
uhradit osobně do pokladny městského úřadu, upozorňujeme vás na
omezenou otevírací dobu pokladny
a prosíme, abyste s ohledem na sou-

Výbor honebního společenstva
"Morava" Kojetín zve všechny své členy na

valnou hromadu
honebního společenstva

která se bude konat
v pátek 12. února 2021 v 16.00 hodin
v restauraci Na Hrázi U Tondy v Kojetíně.
Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivé epidemiologické situace
dle PES se akce nebude konat a náhradní termín
bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.

Výbor HS „Morava“ Kojetín

časnou situaci a termín splatnosti
poplatku návštěvu úřadu odložili až
na jarní měsíce a nevystavovali se
zbytečně riziku nákazy.
Platební údaje pro úhradu poplatku
(variabilní symbol) jsou shodné jako
v předchozích letech, pokud je neznáte, můžete se informovat na telefonním čísle 581 277 463.
Iveta Králová
MěÚ Kojetín, finanční odbor

Starosta města Kojetína
zve na

16. zasedání
Zastupitelstva
města Kojetína
které se uskuteční

v úterý 26. ledna 2021 od 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního
centra, Masarykovo náměstí 8.

Leoš Ptáček, starosta města

3

Kojetínský zpravodaj

1/2021

Oběti I. světové války z Kojetína (24)
Bocan Klement
narodil se dne 29. října 1885 v Kojetíně, v domě číslo 144 v ulici Padlých
hrdinů (dříve Tovární), manželům
Františku Bocanovi, dělníkovi v cukrovaru, jehož rodiče pocházeli z Chrbova – Lobodic a Anně, dělnici, taktéž
pracující v cukrovaru, dceři Michala
Poláška, podruha z Kojetína. Klement
měl ještě dva sourozence. Bratr Ondřej, narozený dne 10. listopadu 1889
v Kojetíně, zemřel ve věku dvaceti let,
dne 1. ledna 1910 v Prostějově. Sestra Marie, narozená dne 11. srpna 1892
se provdala dne 23. listopadu 1914 za
Josefa Haleše v Zábřehu nad Odrou
(dnes část Ostravy).
Klement Bocan nastoupil do války
v hodnosti vojína pěšáka k 13. Zeměbraneckému pěšímu pluku do Olomouce (Landwehrinfanterieregiment
Nr. 13, Olmütz). Tento pluk byl v létě
roku 1916 podřízen 92. Zeměbranecké brigádě (LIBrig Nr. 92), která
byla součástí 46. Pěší divize (ID Nr.
46). Divize byla v měsících červen
a červenec 1916 přímo pod velením
1. Armády (1. Armee), která bojovala
na ruské frontě. Koncem června 1916
se 13. Pěší pluk nacházel ve Volyňské
oblasti zhruba 40 kilometrů jižně od
města Łuck (ukr. Lutsk) na úseku od
ohybu řeky Styr (ukr. Styr) severně od
obce Plaszewo (ukr. Plysheva) a jeho
bojový úsek pokračoval na sever přes
město Peremyl (ukr. Peremyl) až po
jižní okraj vesnice Humniszcze (ukr.
Humnyshche, Humnyšče). Dne 30.
června 1916 zahájila severně sousedící 7. Pěší divize (ID Nr. 7) útok na
město Łuck, s cílem jej dobýt za podpory 46. Pěší divize, která však nejdříve musela svými jednotkami obsadit
město Peremyl. Proti divizi stála ruská
101. Pěší divize, která urputně držela
pozice v rámci města a okolí. Postup
46. Pěší divize byl vzhledem k ruským protiútokům velmi pomalý a uvízl
u Peremylu. V polovině července byly
rakouské jednotky včetně 13. Zeměbraneckého pěšího pluku donuceny
za neustálých protiútoků nepřítele
k ústupu na sever, ke zhruba 5 kilometrů vzdálené k říčce Lipa (ukr. Lypa).
V jednom z těchto bojích dne 18. července 1916, 30letý Klement Bocan,
padl (25,1626° v. d., 50,4052° s. š.).
V Seznamu ztrát (Verlustliste) bylo
jeho úmrtí oznámeno až po osmi měsících, dne 1. května 1917.
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Místo, kde byl Klement Bocan pohřben, není známo. 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 Klement Bocan. 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. a 18. července 1916. Oficiální hlášení: Ruské válčiště. Rusové zaútočili jihozápadně od Lucku
zesílenými jednotkami. Přední část
fronty u vesnice Szklin (ukr. Šklíň) se
přesunula do prostoru východně od
vesnice Gorochowa (ukr. Horochiv).
Pokryty protiútokem německých praporů na západním křídle, byly spojenecké jednotky bojující jižně od

(města) Luck staženy za (říčku, vesnici) Lipa, aniž by byly nepřítelem narušeny. Noční útok Rusů byl odražen
západně od (města) Torczyn. Útoky
na naši hlavní pozici selhaly za velké ztráty nepřátel. Také severně od
(vesnice) Radziwillow (ukr. Radyvyliv) a jihozápadně od Lucku byli nepřátelé odraženi.
Poznámka: Ruská oficiální zpráva
o těchto dnech sděluje, že vojska
generála K. V. Sacharova zajala od
16. do 21. července 1916 přes 300
důstojníků, včetně generála, a další
vojáky, takže celkový počet zajatců
činil 26 tisíc. Tři kilometry jihozápadně od vesnice Werben (ukr. Verben),
ležící 3 kilometry východně od Peremylu, na pravém břehu řeky Styr,
která zde tvoří skoro kruhový ohyb,
byl obklíčen 13. Zeměbranecký pěší
pluk (LIR Nr. 13), který byl nucen
se dne 20. července 1916 za bezvýchodné situace vzdát nepříteli.
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Vojáci byli vzati do zajetí a v průběhu
několika týdnů rozmístěni do zajateckých táborů.
Čtyři sta vojáků, kteří nepodlehli
mnohonásobné přesile ruských vojáků a nebyli zajati, se shromáždilo
dne 21. července u vesnice Burkaczy (ukr. Burkachi), 10 kilometrů
západně od Plaševa a byl z nich
sestaven kombinovaný prapor, který
byl podřízen 42. Pěšímu pluku (IR
Nr. 42). Do podzimu roku 1916 byl
prapor postupně doplňován novými
branci z Olomouce a okolí, včetně
Kojetína, až dosáhnul počtu vojáků
pluku a tento byl obnoven jako původní samostatná jednotka.

Navrátil Bedřich
narodil se dne 14. prosince 1886
v Kojetíně v domě číslo 503 v Zahradní ulici Františku Navrátilovi, advokátnímu kancelistovi v Kojetíně, který byl
synem knížecího kočího Antonína Navrátila v Kroměříži a Aloisii, dceři Václava Gardavského, stolaře v Kojetíně.
Jeho bratr Svatopluk, narozený dne
1. května 1882 v Kojetíně, se oženil
v Brně - Králově Poli s Janou Hubáčkovou.
Do války nastoupil k 3. Pěšímu pluku
v Kroměříži (IR Nr. 3, Kremsier),
k odloučenému I. praporu (I. Baone),
který byl součástí 12. Horské brigády
(GbBrig. Nr. 12). Horská brigáda bojující na srbské frontě byla až do července 1915 podřízena 48. Pěší divizi
ID Nr. 48), ale v měsíci červenci 1915
byla převelena k 58. Pěší divizi (ID Nr.
58), která spadala pod XVI. Sbor (XVI.
Korps), který působil na italské frontě
v rámci 5. Armády (5. Armee), jižně od
města Gorizia (něm. Görz).
Dne 18. července 1915, po prvním
neúspěšném útoku italských vojsk nedaleko jižního levého břehu řeky Soča
(it. Isonzo), byla ve 4 hodiny ráno na
plošině Doberdo napadena rakousko-uherská vojska silnou palbou italských děl. Po poledni toho dne začaly
nepřetržité útoky Italů, především na
maďarské jednotky, které přes veškeré úsilí neudržely frontovou linii. Strategická kóta 275, Monte San Michele,
byla Italy dobyta. Za této situace nařídil velitel 5. Armády Boroevič použít
všechny armádní zálohy k znovudobytí kóty 275.
Dne 20. července 1915 vyrazil velitel
Felix Schwarzenberg se svými jednotkami, včetně I. Praporu, kroměřížského 3. Pěšího pluku s vojákem Bedři-

chem Navrátilem ze svého stanoviště
pod vesnicí Vertojba (it. Vertoiba) přes
Miren (it. Merna) a Gorenji Vrh (it. Cotici superiore) do vesničky Cotici (něm.
Zottitsche, it. Cotici interiore, 13,5596°
v. d., 45,8790° s. š.).
Z tohoto místa, byl dvě hodiny po půlnoci dne 21. července, zahájen útok
palbou rakousko-uherských děl, namířených na italské pozice na Monte
San Michale a jeho okolí. Po ukončení

palby dobývali pěší vojáci za cenu velkých ztrát opětně kamenité vápencové
území a postupně se jim podařilo dobývat všechna opevnění vybudovaná
na vrcholu kopce. V řadách italských
vojáků vypukla panika a tlakem rakousko-uherských vojáků se podařilo,
jimi obsazená místa, obsadit. Generálmajor Schwarzenberg osobně pronikl
se svými vojáky až na kótu 275, na vrchol hory Monte San Michele,
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A v těchto bojích, nazvaných Druhá
bitva na Soči, trvající od 18. července
do 10. srpna 1915, dne 22. července
1915, ve věku 28 let, Bedřich Navrátil,
nositel Stříbrné medaile 2. třídy za statečnost, zřejmě na následky zranění
v obci Cotici, zemřel. Místo jeho hrobu
není známo.
Na počest vojákům 12. Horské brigády byl v údolí Dol - Grgar (něm. Doliach,13,667° v. d., 45,990° s. š.) zhruba 6,5 km severně od města Gorizia
(něm. Görz) postaven, dnes již neexistující, pomníček.
Na kopci Monte San Michele a okolí, je
dnes veřejně přístupná naučná stezka, kterou tvoří zákopy a vápencové
sloje, je zde mnoho pomníků a původních válečných artefaktů.

Vídeň, 22. července 1918. Italské
válčiště: Bitva v Gorizii stále ještě
neskončila. Italové udržovali mírnou
dělostřeleckou palbu proti předmostí
(města) Görz. Útok na (kopec) Monte Sabotino byl odražen. Na úpatí
Podgory leží stovky mrtvých nepřátel.
Naše jednotky mají všechny původní
pozice předmostí v držení. Při obraně

před četnými nepřátelskými útoky nedávno vynikla dalmatská domobrana.
Boje pokračují na okraji plošiny Doberdo. Včera v noci zahájili Italové tři
útoky proti úseku Peteano-Sdraussina, které byly odraženy. Pokus nepřítele propracovat se blíže k našim příkopům mezi Sdraussinou a Polazzem
také selhal.

deset kilometrů vzdálené obci Gornja Borina a zalesněnému kopci Biljegu (Костајнички биљег), k frontové
linii s cílem dobytí města Valjevo,
které je od města Zvornik vzdáleno
zhruba 50 kilometrů. Od obce Gornja Borina měla 12. Horská brigáda proniknout ke kopci Kostajnik
(kóta 693, srb. Костајник, 19,2983°
v. d., 44,4269° s. š.). Z úbočí kopce
Biljeg zaútočili vojáci šumperského
praporu dne 6. listopadu 1914 proti
pozicím srbské armády, která držela kótu 693. Boje o kopec trvaly do
příštího dne 7. listopadu, kdy podle
plukovní matriky 93. Pěšího pluku
svobodník Antonín Stelzel v boji, ve
věku necelých 24 let, padl.
O tuto kótu, nazvanou vojáky „kóta
smrti“, svedli vojáci 12. Horské brigády, vedle jiných jednotek, neobyčejně tvrdý boj. Ve dvou dnech zde
prapor přišel o 466 vojáků, z toho
64 padlo „Gefallen vor dem Feinde laut legitimationsblatt“, 282 bylo
zraněných a 120 bylo nezvěstných.
Zbylých asi 280 bojeschopných vojáků, špatně zásobovaných a nevyba-

vených pro boj v chladném počasí,
se přesunovalo jako brigádní záloha
za ustupujícími jednotkami srbské
armády k městu Valjevo.
Na kopci Kostajnik je umístěn pomníček z roku 2015, který je věnován padlým srbským vojákům v roce
1914, ale zmiňuje se i o rakousko
– uherské 6. Armádě.
Kde je Antonín Stelzel pochován,
není známo.
Pravděpodobné se jeví, že je uložen v zapomenutém hromadném
hrobu na kopci Kostajnik nebo
v kryptě v obci Gučevo (srb. Crni Vrh,
19,1752° v. d., 44,4898° s. š.), kde
je zhruba 13 kilometrů západně od
kopce Kostajnik, vystavěný pomník
ve tvaru pyramidy vysoký 16,85
metrů, vyrobený z bloků z umělého
kamene. Základna pyramidy je ve
tvaru čtverce s výstupky na všech
čtyřech stranách, takže na základně
pomníku je vytvořen kříž. Na jeho
vrcholu je dvouhlavý orel s roztaženými křídly z bílého mramoru. Na západní straně pyramidy je velký vavřínový věnec s křížem v šedé barvě.

Stelzel Antonín,
Stelzl Anton
narodil se dne 14. ledna 1891 v Kojetíně v Růžové ulici číslo 43 manželům Janu Stelzelovi, mlynářskému
pomocníkovi v Kojetíně, jehož otec
Jan Stelzel byl myslivcem v Mohelnici a Marii, dceři Fabiána Škaroupky,
pokrývače z Habrovan. Jeho starší
bratr Jan, narozený dne 2. října 1889
v Židovské ulici (dnes rožní dům Husovy ulice a náměstí Míru) v domě
číslo 23, zemřel záhy, dne 9. listopadu 1889, na infekční nemoc. V matričním zápise je v tomto případě otec
uveden pod jménem Sterzl, stejně
jako jeho syn Jan.
Antonín Stelzel byl povolán v hodnosti rezervního svobodníka (Res. Gefr.)
k 93. Pěšímu pluku, 3. Setnině, mající posádku v Šumperku (Infanterieregiment Nr. 93, 3. Komp., Mährisch Schönberg). První prapor pluku
(I. Baon), do kterého patřila i 3. Setnina, byl veden jako odloučený prapor
od svého mateřského pluku a spadal
pod 12. Horskou brigádu (GbBrig.
Nr. 12), která byla součástí 48. Pěší
divize (ID Nr. 48). Tato divize byla na
podzim roku 1914 jednou z jednotek
XV. Sboru (XV. Korps), podřízeného
6. Armádě (6. Armee), která působila na srbské frontě v místech dnešní hranice mezi Srbskem a Bosnou
a Hercegovinou.
Koncem října 1914 se přesunuly doplněné jednotky 12. Horské brigády, po dřívějším přechodu řeky Driny v městě Zvornik (19,1043° v. d.,
44,3864° s. š.) na východ, k zhruba
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Pod vavřínovým věncem je sarkofág, na kterém je zobrazen reliéf bitvy srbských a rakousko-uherských
armád s rytým textem: „Gučevští hrdinové, kteří zahynuli v bitvě v roce
1914“. Zde jsou pohřbeni srbští i rakousko-uherští vojáci z bojů o výšiny u
srbsko-bosenské hranice (pravděpodobně při třetí ofenzivě).
Vídeň, 8. listopadu 1914. Oficiální
hlášení: Na jihovýchodním válčišti
boje trvaly včera celý den na všech
frontách. Navzdory houževnatému
odporu nepřítele, který si dal heslo „Až do posledního muže“, dobyly naše statečné jednotky (kopec)
Kostajnik, který Srbové považovali
za nedobytný. Počet vězňů a zajaté dělostřelectvo je zatím známo jen
zhruba.(Zkráceno).

Zaoral Viktor
narodil se v Kojetíně dne 28. července 1886 v Olomoucké ulici číslo 359
svobodné matce, Františce Zaoralové,
dceři Floriána Zaorala, puškaře a Kateřiny Živné. V dospělosti se odstěhoval do obce Pornice u Morkovic, kde
pracoval jako cementářský pomocník
a bydlel v domě číslo 5. Dne 20. února 1911 se oženil v kostele sv. Jana
Křtitele v Morkovicích s Františkou
Březinovou, narozenou dne 20. srpna 1887, dcerou obuvníka Augustýna
Březiny, bydlícího v Pornicích číslo 33.
Do války byl odveden v hodnosti vojína k Zeměbraneckému pěšímu pluku č. 54, 16. Setniny do Olomouce
(Landwehrinfanterieregiment Nr. 54,
16, Komp., Olmütz), kam místem narození patřil. V Seznamu ztrát (Verlustliste) je zmíněn dvakrát, a to v souvislosti s jeho zajetím na ruské frontě.
První ze záznamů je ze dne 14. dubna
1916, sv. 408, str. 58, kde je uvedeno
jeho zajetí. Stejný záznam je uveden
tamtéž dne 11. prosince 1916, sv. 500,
str. 60. Pro určení místa a doby zajetí
je třeba vycházet z údajů prvního záznamu, protože druhý záznam, sice
opožděně, sděluje pouze to, co záznam první.
Seznamy ztrát byly tisknuty s několikatýdenním zpožděním, někdy oznámení o osudu vojáka bylo vytisknuto
až za několik měsíců po události.
V tomto případě je třeba vycházet
z pozice jednotky, v době předcházející tisku, pravděpodobně dva až tři
měsíce předtím, tedy období leden či
únor roku 1916. Ode dne 29. prosin-

ce 1915 se Pěší pluk číslo 54, vracel
v rámci 9. Pěší brigády (IBrig. Nr. 9),
ešalonem číslo 18 z italské fronty, kde
byl součástí 58. Pěší divize (ID Nr. 58),
která byla jako rezervní jednotka 5. Armády (5. Armee) umístěna u vesnice
Schömpass (slov. Šempas, 45,9284°
v. d., 13,7436° s. š.), zhruba deset kilometrů východně od města Gorizia
(něm. Görz). Zde v listopadu předcházejícího roku skončila Devátá bitva na
Soči (9. Isonzoschlacht).
Pěší brigáda číslo 9, byla se svými jednotkami po přesunu na ruskou frontu
koncem měsíce ledna 1916 podřízena
XI. Sboru (XI. Korps), který byl součástí 7. Armády (7. Armee). Tato armáda
působila na jižním úseku fronty v okolí města Černovice (ukr. Chernivtsi,
něm. Czernowitz). V době mezi říjnem
1915 a květnem 1916 byl tento úsek
fronty statický a boje probíhaly ojediněle, bez územního zisku, jak jedné,
tak druhé strany. Jednotka Viktora Zaorala dorazila ke konci ledna do vesni-

ce Alt Zuczka (48,3290° v. d., 25,9628°
s. š.), kam až vedla železniční dráha
a spolu s Pěším plukem číslo 93 (IR Nr.
93), zaujala pozice východně nedaleko odtud, za řekou Prut (něm. Pruth),
jižně od městečka Rarancze (ukr.
Ridkivtsi). V těchto místech (48,30°
v. d., 26,05° s. š.) byl pravděpodobně
v měsíci únoru 1916 vojín Viktor Zaoral zajat (kriegsgef.).
Jeho další osud není znám. Záznam
vojáka, poskytnutý Vojenským historickým ústavem pouze uvádí, že Viktor
Zaoral je nezvěstný a jeho úmrtí datuje
rokem 1917.
V morkovické matrice u zápisu sňatku ze dne 20. února 1911 je uvedeno,
že „Dle přípisu krajského soudu v Uh.
Hradišti ze 21. 2. 1923 č. T 21/12/23,
prohlášen Zaoral Viktor jako nezvěstný
vojín za mrtvého a manželství toto za
rozloučené. Archiv. odd. VIII z 1923.“
M. Krybus
(pokračování příště)
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Alois Zlámal: Střešní okno a já
Jak je někdy dobré
se zamyslet
...nad významem tří slov, běžně používaných v takové té hovorové řeči.
Jednoho obyčejného dne, jakých mám
jako důchodce nepřeberné množství,
jsem šel něco koupit. Navyklým způsobem se šacuji po kapsách a kontroluji, jestli mám všechno potřebné.
Vzpomenu si, že jsem důchodce senior, kterému přísluší být zapomnětlivý. Zpětně přečtu, co jsem si napsal
a zjišťuji, že na jednom řádku používám sousloví Důchodce – být zapomnětlivý a v dalším řádku pak Jsem si
vzpomněl.
Nedává to smysl. Buď jsem zapomnětlivý důchodce a pak si nemohu vzpomenout...atd. Pro jistotu mám na dveřích bytu napsanou mnemotechnickou
pomůcku – písmena C, M, B, to jsou
počáteční písmena slov Kašpar, Melichar a Baltazar. Přeloženo do řeči nás
seniorů to značí Nezapomeň si vzít kapesník, mobil a brýle. Doplnil jsem ještě
další písmeno Z, což značí zuby.
Konečně vyrazím, vyjdu ven a pro jistotu si ještě jednou klepnu na kapsu
s klíči. Neslyším známý zvuk chrastících klíčů a zamumlám tsss... Dávám

Vánoce 2017
"nej" zážitek
Je po takovém krátkém hektickém období před nastávajícími Vánocemi. Ve
volných chvílích, kdy jsme dali svým
starým končetinám čas na zregenerování čerstvých sil, jsme si kterýsi den
pustili televizi.
Po vysilujícím brouzdání nabídkami
ČT jsme na konkurenčním programu
objevili film "Volání divočiny". Špula
povídá: "To je film podle knížky J. Londona, to známe, ne?". Podíval jsem se,
kdo to natočil a říkám jí, že je to něco
nového – děj filmu je o malém ledním
medvídkovi a dospívajícím chlapci.
Dnes je 25. prosince, je první den vánoční. Protože oběd máme zpola hotový díky tomu, že nám jej dovezl náš
syn Lojzík se svou družkou Evou, která
udělala na štědrovečerní večeři takové
množství bramborového salátu, že jej
dnes budeme mít na oběd, máme tudíž relativně klidné dopoledne. Špula
ještě něco kutila v kuchyni, já jsem si
uvařil tradiční dopolední kávu a šel ji
v klidu svátečního očekávání dopít
do pokoje, vyzdobeného vánočními
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si pozor, abych nevzbudil své spolubydlící v domě s pečovatelskou službou, udělám pomalu čelem vzad tak,
abych nespadl (kvůli tomuto tělocvičnému úkonu nemohu ani tančit). Bóže
a já tak rád odjakživa tančím! Tady
s úsměvem očekávám reakci mé
manželky.
Jdu k přilehlému altánku a dívám se,
zda tam nespí nějaký chudák bezdomovec, provedu zběžnou inventuru
zahradního nábytku, veškerého ptačího osazenstva a pokochám se pohledem na dvanáct květináčů osázených
muškáty.
Konečně vyrazím – už pokolikáté,
branka je zase otevřená, dobrá nálada
je pryč. Slunečko, které bylo ráno tak
hřejivé, pěkné, dobré a vše usmiřující je jako... no to si už každý domyslí,
jaké to ráno asi je.
Pro chleba a jiné poživatiny chodím
do pekárny. Stáli jsme tam tři zákazníci a čekali na obsluhu. Přišla další
zákaznice a požádala mě, zda bych ji
mohl pustit. Já že ano a ona se slušně
optala toho druhého na totéž. Byl to
asi dvacetiletý mládenec. Ten zásadně odmítl se slovy: „Já jdu do práce,
běžte si ještě lehnout...“ Možná to byla
babička, která měla na prázdninách

malou vnučku a šla jí koupit nějaký
koláček. Proto spěchala. Tož nevím,
nechci dělat hodnotící závěry této situace.
Nakoupeno, zaplaceno a odcházím.
Jdu domů po chodníku kolem paneláků. Na kraji u cesty stojí mladá maminka s malou dcerkou a vysvětluje
jí, jak přecházet silnici mimo přechod.
Slyším ji, jak říká: „Než vkročíš na silnici, pořádně se podívej nejprve vpravo
a pak vlevo. Potom teprve můžeš jít“.
Tato věta se nedala jen tak lehce přejít.
Zastavil jsem se a s omluvou jsem se
na paní obrátil: „Paní, ta vaše rada je
nesprávná, dítě se musí nejprve podívat vlevo“. Paní byla chvíli zticha a pak
povídá: „A proč je to tak?“ Věc jsem
jí vysvětlil, ona to uznala a zakroutila
hlavou, že ji to nenapadlo.
A to byla ta nej – pozitivní popsaná
stránka tohoto začínajícího dne. Tou
událostí myslím to, že uznala vysvětlení od muže... a to se nestává opravdu
tak často. Výjimka potvrzuje pravidlo.
Možná, že důsledkem této epizodky
byl zachráněn život této malé dívenky.
Člověk zažívá denně různá překvapení, úsměvná, smutná, poučná... jsou to
střípky, z nichž se skládá náš každodenní život. DÍKY ZA NĚJ!

ozdobami.
Abych dodržel každodenní rituál znuděného (ehm, ehm...) důchodce, pustil jsem televizi. Náhodou šel film, na
který jsme se večer dívali. Protože si
děj ještě pamatuji pro jeho neskonale
magickou atmosféru, tak se dívám,
jak chlapec chce pustit malé medvídě,
zatoulané mládě ledního medvěda,
kterého našli polárníci z meteorologické stanice, aby jej po rekonvalescenci
předali do ZOO.
Začíná se odvíjet děj na hranici pohádky a sci-fi. Chlapci je líto toho ztracence a ani si nepřipouští, že by mohlo jít
o sirotka. Začíná vymýšlet plán, jak
jej vrátit zpět jeho mámě. Nejprve jej
musí nepozorovaně dostat z místnosti,
kde je v prozatímní izolaci uvázaný na
řetězu. Za aktivní pomoci malého tvorečka jej nepozorovaně odvede ven
a jdou odvážně vstříc naplnění chlapcova odvážného činu. S odvahou, motivovanou nesmírnou touhou pomoci
bezbrannému tvorečkovi a vrátit jej
jeho smutné medvědí mámě.
Zde se nabízí paralela použít příklad
ze života lidí – oba jsou příslušníky
jednoho rodu – savců. Stačí se podí-

vat na statistiky, kolik dětí je "odloženo"
nebo "zapomenuto" na ulici... Kde se
v chlapci vzala myšlenka hodná
dospělého a rozumově vyspělého
savce? Chlapec prožíval své mládí
v Arktidě obklopen zamrzlým Severním mořem spolu se svou maminkou,
pravděpodobně vědeckou pracovnicí
na polární základně.
Záběry z filmu se odvíjejí dále, maminka shání svého synka, neví o něm
ani jeho dívčí kamarádka. Tak asi
bude někde na loďce pozorovat delfíny, uvažuje matka. Mezitím chlapec
kráčí s medvídětem u nohy po okraji
zamrzlého moře, ale přicházející jaro
začíná led místy rozpouštět, a tak musejí oba skákat po plovoucích krách.
Dostanou se až na zamrzlou pevninu, kde pod hromadou sněhu chlapec
nalezne starou eskymáckou loďku se
zbytkem plachty na stěžni. Jelikož je
loďka notně děravá a teče do ní voda,
po chvilce plavby musejí oba vyskočit
na kolemplovoucí kru, která je zanese
k zasněžené pevnině. Dějství se odvíjí
dál, jak jdou oba namáhavě zasněženou a zledovatělou krajinou, kdy jim
nad hlavami letí hejno divokých husí
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ve tvaru pravidelného klínu někam
dále na sever.
Chlapec dodává sobě i medvídkovi odvahu se slovy "vidíš, všechno se vrací
k severu, neboj se, taky tam dojdeme
a bude na tebe čekat tvoje máma a já
se pak vrátím ke své mamince, už má
určitě o mě starost...". To malé mrně
jej plácne tlapkou po noze, oba se po
sobě podívají – že by oba dva pocházeli z jednoho pra-pra rodu?
Všechno pod touto nebeskou klenbou
je možné. Vždyť pocházejí z rodu savců, jsou to dávní příbuzní.
Mezitím se na pevnině organizuje
záchranná akce. Matka zvažuje, zda
se mohl chlapec jít dívat na delfíny,
nakonec nasedá do helikoptéry, létají
v polokruzích nad Arktidou a marně hledají dva polární cestovatele. Ti nakonec dojdou na konec ledového pásma
a v dáli chlapec zahlédne siluetu stat-

ného polárního medvěda na zadních
nohou. Medvěd větří známý pach svého rodu, je slyšet jeho mohutné mručení, které se v čistém vzduchu Arktidy
slyšitelně rozléhá.
Malé dospívající medvídě se zvědavě
postaví na zadní a dívá se do dáli, vidí
a cítí svou mámu, pach svého rodu.
Poodběhne kousek směrem ke své
mámě a zastaví se, pak se otočí a na
pár kroků se vrátí k chlapci a z hrdla se
mu vydere nepopsatelný zvuk – je to
bolestné loučení nebo radostné shledání?
Objevuje se kroužící vrtulník, matka
spatřila svého chlapce, jak uprostřed
bílé sněhové pláně mává zběsile rukama a naznačuje, aby s helikoptérou
odletěli pryč a nevyplašili oba medvědy, kteří se po dlouhé době opět mohli
shledat. Nakonec matka pilota přemluvila, aby změnil letový kurs ("Znám

svého syna, vím, co nám chce naznačit a musíte to udělat...").
Je to hrdinský čin jeho matky nebo víra
v něco ušlechtilého v jeho chování?
Vzdalující se hukot motoru vrtulníku
jen umocňuje ten souzvuk dvou duší,
matky a syna.
Mezitím se na zemi odvíjí neskutečné
divadlo v přírodě. Medvídě doběhlo ke
své velké mámě, postavilo se na zadní,
dvě bílé siluety se spojily v jeden celek
za přívalu hrdelních zvuků ne nepodobných lidskému projevu radosti.
Stále vidím klubko čehosi bílého, válejícího se ve sněhu a vydávající nesourodé zvuky, symbolizující nekonečnou
něhu jednoho živého tvora vůči druhému.
Krásný zážitek a je jen škoda, že jsme
jej nemohli sledovat na naší televizi
(ČT).
Alois Zlámal (pokračování příště)

Stolní kalendář Kojetín 2021 – cena: 20 Kč

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

Stolní kalendář Mikroregion Střední Haná 2021 – cena: 20 Kč

Zakoupíte v kanceláři MěKS Kojetín – Sokolovna, náměstí Republiky 1033.
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Mateřská škola Kojetín
Poděkování
Poděkování patří všem zaměstnancům Mateřské školy
Kojetín za náročnou práci v době koronavirové epidemie
a za neutuchající „vnitřní“ sílu podílet se na každodenní
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vzdělávací činnosti dětí.
Současně vám všem přejeme, aby následující rok 2021
byl dobrým rokem, a to v tom nejširším slova smyslu,
rokem ústupu epidemie a rokem návratu k normálnímu
životu.
vedení MŠ Kojetín
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Tři, dva, jedna…
školní časopis!
Situace kolem Covid-19 mění mnohé. Zasáhla i do složení volitelných
předmětů, do kterých se žáci naší
školy zapojují na základě vlastních
zájmů. Herci dramatické výchovy by
se letos těžko postavili před publikum a právě z těchto důvodů se tento předmět změnil na výchovu mediální. Žáci vyměnili kostýmy za pera
a notesy, změnili se totiž na redaktory.
Hned v počátcích výuky mediální
výchovy vznikl nápad založit školní
časopis, který by stejně jako představení žáků dramatické výchovy
reprezentoval školu a představoval
smysluplné pojítko mezi naší vzdělávací institucí a rodiči či veřejností.
Cílem tvorby školního časopisu ovšem nejsou pouze přesahy vnější,
ale zejména zřetel, který má veškerá
činnost kolem vzniku nového média
na jeho tvůrce – žáky. Po úspěšných
prvních krocích, jako bylo zvolení

redakční rady, šéfredaktora,
sestavení struktury časopisu,
výběru témat i rozdělení úkolů, žáky čeká to nejdůležitější
– naplnění cílů, které si redakční rada předsevzala. Žáci rychle pochopili, nakolik se taková
práce odlišuje od běžného školního úsilí a uvědomili si míru
odpovědnosti za vlastní samostatnou a smysluplnou práci
i nezbytnou dávku nadhledu.
Název časopisu i struktura
zůstávají utajeny, vše odhalí
první, v souvislosti s protiepidemickými opatřeními časově
posunuté číslo. Redakční radě
se podařilo definovat společný cíl – nezůstávat obsahem
pouze v prostoru a dění školy,
ale naopak uvádět do kontextu
témat, o která se žáci zajímají,
vnější impulsy.
První číslo časopisu naší základní
školy se objeví na webových stránkách školy v průběhu druhého pololetí tohoto školního roku. A již teď je

možné prozradit, že jeho hlavní téma
uspokojí všechny, kteří pomyslně či
reálně míří k výšinám.
Markéta Matějková

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Inovace na škole
V letošním roce byla pořízena 3D
tiskárna Ender 3 pro z programu Šablony II. Tiskárnu využívá „Badatel-

ský klub,“ který vede Michal Franek.
Cena tiskárny byla přibližně 6 000 Kč
a maximální velikost tištěného objektu je cca 20 x 20 x 20 cm.
Tiskárna umí vytisknout téměř jakýkoliv tvar, výhodou je také
cenová dostupnost takového tisku.
Tiskárna slouží k tisku různých didaktických pomůcek
– Pythagorův pohár do fyziky, katapult Leonarda da
Vinci do dějepisu a jiné.
Velmi se těšíme, až se žáci
vrátí k prezenční výuce.
Budou moci tiskárnu využít
i v pracovních činnostech
a digitálních technologiích.
Na PC se díky pořízení této
technologie budou moci naučit vytvářet vlastní 3D modely a poté si je vytisknout.
3D tiskárna je další z řady
moderních výukových prostředků, které mohou žáci
naší školy využívat. Doufáme, že v trendu pořizování
nových pomůcek budeme
moci i nadále pokračovat.
Michal Franek
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Gymnázium Kojetín

Rozhovor s českou
reprezentantkou
v krasojízdě
Jedná se o Michaelu Vosičkovou,
studentku třetího ročníku Gymnázia
Kojetín, která reprezentuje Českou
republiku v krasojízdě. V následujícím rozhovoru jsme jí položili několik
otázek nejen ohledně jejího vztahu
k nevšednímu sportu, ve kterém takto exceluje.
Jak ses k tomuto sportu dostala
a čím tě zaujal?
Dostala jsem se k němu náhodou,
když jsem šla do sokolovny, kde
zrovna probíhaly závody. Upřímně
nejde říct, čím konkrétně mě zaujal.

12

Je to neobvyklý sport a já si ho přála
vyzkoušet hned, co jsem se o něm
dozvěděla.
Jak často trénuješ a podporují tě
rodiče?
Dříve jsem trénovala minimálně třikrát týdně, dokud nám nezavřeli
sokolovnu a nezrušili závody. Od té
doby se do sokolovny nedostaneme
a venku trénovat nemůžeme. Krasojízdu jezdí i moje mladší sestra a rodiče nám dávají maximální podporu.
Jak moc je tento sport finančně
náročný?
Nemyslím si, že by byl nějak finančně náročný. Kupujeme si cvičky
a legíny, které vydrží poměrně dlouho, a jinak si platíme startovné na závodech. Je taky velký rozdíl, jestli je
to závod v ČR, kde soutěžím za oddíl, nebo mimo republiku, kde jsem

jako reprezentantka České republiky
a platí mi většinu Český svaz cyklistiky.
Jak moc je náročné skloubit školu, tréninky a volný čas?
Je to hodně náročné. Volného času
mi moc nezbývá.
Dá se tímto sportem vrcholově
uživit?
Nedá, teda alespoň v České republice určitě ne.
Jak častá jsou v krasojízdě zranění, popřípadě jestli jsi nějaké někdy měla?
Zranění jako odřeniny, naraženiny
a podobně jsou naprosto běžné,
čím těžší jsou cviky, tím bývají pády
horší. Ale časem se naučíme padat
tak, abychom se zranili co nejméně.
Sama jsem jich měla spoustu. Nejvážnější mám určitě teď, když jsem

Kojetínský zpravodaj
si při jednoduchém cviku odtrhla
svaly od pánevní kosti. Vzhledem
k zavřeným sokolovnám se stejně
trénovat nesmí, takže příliš pozadu
nebudu.
Máš nějakou zajímavou historku
z cest?
Nikdy nezapomenu cestu na mistrovství Evropy. Jinak si nic speciálního
nevybavuji, většinou vyjíždíme brzy
ráno, takže většinu cesty prospím.
Jaké jsou tvoje největší závodní
úspěchy?
Čtvrté místo na mistrovství Evropy
ve Francii ve dvojicích. V jednotliv-

1/2021
cích je pro mě největší úspěch druhé
místo na mistrovství ČR v kategorii
Elite. Jinak ve dvojici jsme vyhrály
mistrovství ČR několikrát ve všech
kategoriích nebo východoevropský
pohár, na kterém se na první pozici
občas umístím i jako jednotlivec.
Co plánuješ po gymnáziu?
Zatím nevím, chtěla bych na vysokou školu do Brna, kde je i nejvíce
krasojezdeckých oddílů, abych se
tomuto sportu mohla věnovat i po
střední škole.
Rozhovor připravili žáci sexty
Ondřej Kejval a Robin Přecechtěl
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Dům dětí a mládeže Kojetín informuje

Bližší informace
o všech připravovaných akcích
najdete na internetových a facebookových
stránkách DDM Kojetín.
Fotodokumentace
ke všem akcím je k dispozici na
www.ddmkojetin.zonerama.com
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Půjčujeme dle možností
protiepidemického
systému PES!
Naše činnost je v souladu s hygienickými opatřeními.
5. stupeň PES:
Knihovna uzavřena. Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.

Bližší info: 581 762 295, 777 593 984
4. stupeň PES:
Knihovna přechází do režimu „výdejního okénka“ (oddělení pro dospělé
čtenáře) v těchto dnech:
Úterý 9–11 a 15.30–17 hodin
Čtvrtek 9–11 a 15.30–17 hodin
Knihy si můžete objednat, či odložit
prostřednictvím svého čtenářského
konta: https://katalog.kojetin.cz

telefonicky: 581 762 295, 777 593 984
e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz
Půjčovny zůstávají uzavřeny.
Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti i dospělí).
3. stupeň PES:
Půjčovny otevřeny v obvyklé době za
podmínek dodržování hygienických
pravidel.
Jitka Lorencová

Připravujeme
Velká čtenářská soutěž!
Pozor! Pozor! Malí i velcí čtenáři!
Už máte dost volna a mobilů?
Nabízíme něco víc!
Přijďte do knihovny soutežit!
„Slavnostně přísahám,
že jsem připraven ke každé špatnosti!“
Inspirujte se knižní postavou Harryho Pottera
a získejte sedm vitrálů přečtením sedmi knih
z naší knihovny.
Odměnou vám bude „Ohnivý pohár“
a další ceny.
„Neplecha“ bude ukončena v září 2021
a v říjnovém Týdnu knihoven proběhne vyhlášení vítězů
a předání cen. Pro více informací, registraci i četbu se
hlaste v oddělení pro děti a mládež naší knihovny.

Novoroční setkání dobrovolných
knihovníků střediska Kojetín
leden 2021, kavárna VIC Kojetín
V případě nepříznivé epidemiologické situace
bude setkání přesunuto.
Tradiční setkání dobrovolných knihovníků, poděkování
za celoroční činnost, novinky v knihovnické práci,
výměna zkušeností a diskuze.

Městská knihovna MěKS poskytuje odbornou pomoc
(tzv. regionální funkce) devíti místním knihovnám v blízkém
okolí města. Odborná pomoc spočívá v nákupu knih do fondu
a výměnných souborů, odborné knihovnické zpracování,
cirkulace fondu, revize a aktualizace fondu, metodika,
statistika a další. Tato činnost je financována z krajské dotace.
Místní knihovny, o které se staráme: MK Kovalovice,
MK Křenovice, MK Lobodice, MK Měrovice, MK Oplocany,
MK Polkovice, MK Stříbrnice, MK Troubky a MK Uhřičice.

Přejeme našim čtenářům pozitivní mysl, pokoj v srdci a nechť se v roce 2021 ve zdraví sejdeme.
Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

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

Knihu si můžete zakoupit na informacích Vzdělávacího a informačního
centra, Masarykovo náměstí 8, Ko-

jetín nebo v kanceláři MěKS Kojetín
na Sokolovně, náměstí Republiky
1033.
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Městské kulturní středisko Kojetín
Vánoce na kultuře
V letošním adventním čase jsme měli
připraveno plno akcí s vánoční tematikou, žel Bohu nepříznivý vývoj epidemiologické situace nám překazil plány
a některé akce jsme tudíž nemohli
uskutečnit, nebo jen v omezené míře.
Nicméně se nám podařilo uspořádat
několik vánočních počinů, které bezesporu přispěly ke sváteční atmosféře
v Kojetíně.
Od čtvrtka 3. prosince 2020 se návštěvníkům otevřela výstava Betlémy
na památku její zakladatelky Marie Kalovské. Příchozí mohli obdivovat pestrou nabídku betlémů vytvořených různými technikami a z všemožných materiálů. Mezi nejzajímavější ztvárnění
jesliček patřil například národopisný
betlém Marie Fišerové Kvěchové, železničářský betlém nebo jesličky vyřezávané Josefem Sigmundem z Kostelan. Expozice byla také doplněna bohatou vánoční výzdobou, historickými
pohlednicemi s přiléhající tematikou
a přes sto let starými hracími obrazy.
O úspěchu výstavy betlémů svědčí
nadšené i povzbuzující komentáře
v knize návštěv.
Dalším radostným počinem kojetínské
kultury byla návštěva Mikuláše, čerta,
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anděla a Lucy v Mateřské škole Kojetín v Hanusíkově ulici a na Masarykově náměstí v pátek 4. prosince 2020.
Děti ze všech oddělení byly opravdu
šikovné a měly pro Mikulášovu družinu připraveno plno pěkných básniček
a písniček. Na oplátku za pěkný přednes pak dostaly od svatého Mikuláše
barborku, od Lucy květináč s obilím
a dozvěděly se něco o adventních
zvycích našich předků. Samozřejmě
obdržely i něco dobrého na zub a také
hračky. Den na to se krátce po setmění
vydaly tři Mikulášské družiny z MěKS
do kojetínských rodin, aby odměnily
hodné děti a ty zlobivé trošku pokáraly.
Velkou akci s názvem Vánoce na
Hané na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra jsme z důvodu vládních opatření museli z plánovaných
pěti dní omezit pouze na dny dva.
Kromě tradičního občerstvení si mohly
děti vyzkoušet všechny z avizovaných
dovedností a vánočních zvyků. Ti, kteří chtěli vědět, jak na tom budou příští
rok se zdravím, si mohli rozkrojit jablíčko, nebo vyvěštit z horkého vosku, či
lodiček ze skořápek, co je v budoucnu čeká. Kdo ještě neměl připravený
seznam přání pro Ježíška, mohl mu
namalovat nebo napsat dopis, který si
pověsil na nástěnku a připomenout se

Jezulátku zazvoněním na zvoneček.
Vedle zdobení stromečku se mohli jak
nejmenší, tak i jejich doprovod ohřát
u ohně a podívat se na některou
z mnoha nabízených českých animovaných pohádek na plátně našeho letního, toho času zimního kina. Jedním
z trháků byla i káď s kapry, darem od
rybářů z Tovačova, za což jim a Janu
Mirvaldovi, který nám zase daroval vánoční stromky, srdečně děkujeme. Ve
čtvrtek bylo navíc krásně nazdobené
nádvoří doplněno o prodej vánočních
dekorací Charity Kojetín a Kateřiny Vymětalové. Škoda jen, že jsme nemohli
tuto již tradiční akci pořádat i přes víkend.
Posledním kulturním počinem tohoto roku bylo Štědrovečerní vyhrávání
z balkonu Vzdělávacího a Informačního centra. Od 21.30 hodin se kojetínské Masarykovo náměstí rozeznělo
koledami a vánočními písněmi v podání dechového kvintetu složeného
z bývalých žáků ZUŠ Kojetín. Ti vnesli
do svátečního večera mezi četné návštěvníky této produkce trochu nostalgie, hodně radosti i špetku naděje, že
snad už příští rok bude lepší a kulturní
akce si budeme moci vychutnávat plnými doušky.
-miza-
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Městské muzeum MěKS Kojetín
Do Kojetína se vrátil
obraz malířky Hané
Marie Gardavské
V současné době se nám naskytl
ke koupi obraz kojetínské rodačky
Marie Gardavské, který nám nabídla Věra Krestýnová a její snacha
Marcela Lakomá z Nelešovic. Rada
Města Kojetína na doporučení MěKS
tento počin schválila a díky tomu se
mohou sbírky kojetínského muzea
pyšnit dalším obrazem malířky Hané.
Podle stylu a techniky se jedná o dílo
z počátku 20. století, nejplodnějšího
období Marie Gardavské. Na obrazu s figurální tematikou o velikosti 82 x 102 cm je znázorněna žena
v pracovním hanáckém kroji kojetínského typu při předení. Jedná se
o kresbu technikou akvarelu na kartonovém papíru. V levém rohu obrazu se nachází autorčina signatura.
Navzdory tomu, že obraz vznikl už
na počátku 20. století v ateliéru Marie Gardavské v Kojetíně, je stav obrazu vynikající.
Dílo pochází z Tovačova z rodu
Venclíků, kde stále část potomků bydlí. Jedná se o rod, který byl v Tovačově uznávaný. Předci byli v Tovačově velmi aktivní, zasloužili se o rozvoj Sokola, byl mezi nimi i dlouholetý
starosta Sokola Ferdinand Venclík,
kojetínský kantor, jehož portrét má
kojetínské muzeum také ve svých
sbírkách.
Pro sbírky muzea i pro Město Kojetín
je tento obraz přínosem nejen uměleckým, ale i projevem patriotismu
a vzdáním holdu uznávané akademické malířce Hané, Marii Gardavské, která celý svůj život Kojetín milovala a mistrně zachytila jeho obyvatele a krásu mizejícího hanáckého
kroje.
Napříč tomuto faktu je paradoxní,
že se ve sbírkách a majetku města
zachovalo pouze několik málo uměleckých děl této malířky. I proto jsme
rádi, že se na nás obracejí majitelé obrazů, jako je Marcela Lakomá
a Věra Krestýnová, kteří mají snahu tato díla navracet do místa jejich
vzniku.
Obraz bude k vidění ve stálé expozici Ztracená tvář Hané, kde se nachází koutek věnovaný malířce Marii
Gardavské.
-miza-
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Kojetínské letokruhy 2021
Na začátku nového roku se můžeme ohlédnout do historických
letokruhů dějin našeho města za
některými událostmi.
 1421
Události kulatých výročí můžeme začít již před 600 lety, kdy 24. dubna
1421 je Kojetín zmiňován v souvislosti s potvrzením výsad města Olomouce králem Zikmundem jako císařem
římským. Mezi jinými výsadami král
potvrdil i tu, že měšťané olomoučtí
mají být osvobozeni od všech mýt
a cel v Litovli a v Kojetíně. Toto osvobození od placení mýtného v Kojetíně i v Litovli má původ již v přemyslovské době podle dokumentu krále
Václava II. z roku 1291.
 1541
Před 480 lety, 24. srpna 1541, Jan
z Pernštejna a na Helfenštejně vydává Kojetským artikule na čepování vína. Česky psaný dokument na
pergamenu byl opatřen jeho pečetí,
„Tomu na potvrzení a z držení pečeť
naší vlastní s naším jistým vědomím
rozkázali jsme k tomuto listu přivěsiti
dobrovolně“.
Dokument s pečetí (zdroj Zemský archiv Opava)

 1781
Před 240 lety, 9. prosince 1781, císař
Josef II. potvrdil „Kojetským všechna
dřívější privilegia a výsady, jak je
schválila a potvrdila Marie Terezie
r. 1750“ ve formě knihy s císařskou
pečetí přivěšenou na hedvábných
černožlutých šňůrách.
Kniha s pečetí (zdroj Zemský archiv
Opava)

 1871
Před 150 lety, 14. března 1871, se
narodila akademická malířka Marie
Gardavská.

 1906
Před 115 lety se datují počátky organizovaného chovatelství drobného
zvířectva v Kojetíně, budoucí kojetínské základní organizace Českého
svazu chovatelů.
 1921
Počátkem roku 1921 byl starostou
Kojetína zvolen František Švasta, ve
funkci vystřídal Vratislava Štěpánka.
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V roce 1921 proběhlo od středy
16. do pondělka 21. února 1921 první
poválečné sčítání obyvatelstva, „ napočítáno bylo v Kojetíně 874 domů,
1 495 bytových partají a 6 158 obyvatelů, z toho 2 849 mužů a 3 309
žen". Podle záznamu z městské
kroniky bylo možné „krásného koně
koupiti za 5 000 K, pěknou krávu za
2 000 až 3 000 K, 1 metrák pšenice
či žita za 400 až 450 K, zemáků za
80 K a cukrovky za 28 K.
V roce 1921 se usnesla valná hromada Sokola na stavbě sokolovny,
„určila pro členstvo pracovní povinnost 100 hodin pro každého člena,
zakoupen od velkostatku za pomoci
Pozemkového úřadu u nádraží velmi
vhodný pozemek ve výměře 76 a 72
m2, vypsána soutěž na plány, když
nevyhověl plán bratra Krásného
z Prahy, z kteréž soutěže vyšel vítězem br. arch. Alois Pile z Přerova,
jenž velmi účelně vyřešil jak obtížné umístění budovy na ploše velmi
nepravidelné, tak vhodné rozdělení
místností sokolovny“. Stavba byla
následně zahájena v roce 1927.
Na věže kostela byly v roce 1921
pořízeny tři ocelové zvony místo čtyř
zvonů rekvírovaných za války.
K roku 1921 sahá i historie Církve
československé, v tomto roce byly
slouženy první české bohoslužby na
kojetínském náměstí. Oltář byl postaven ve vchodu domu „U Sahánků“.
Mladá církev neměla ve městě svoji
modlitebnu, bohoslužby se sloužily
v pracovně dívčí školy. Náboženská
obec neměla vlastního kněze a byla
administrována z Tovačova.
Dne 24. ledna 1921 obdržel lékárník
Mr. Ph. Hugo Niedenführ koncesi
a stal se majitelem lékárny „U zlatého lva". Po vzoru velkoměstských
lékáren, v nichž byl dlouhá léta zaměstnán, zřídil při lékárně vzornou
farmaceutickou laboratoř, v níž se
připravovaly různé galenické přípravky, chemikálie a veškeré farmaceutické preparáty, odpovídající
nejlepší jakosti lékopisu.
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Dne 29. května 1921 se narodil Vladimír Novotný, kojetínský spisovatel,
herec, dramatik a v letech 1973 až
1988 městský kronikář.
V létě tohoto roku se sloučil skautský oddíl Františka Mikeše s oddílem
skautu Zimní hospodářské školy.
V červnu 1921 se v Kojetíně konala
Hasičská škola Župní hasičské jednoty střední Moravy č. III se sídlem
v Kojetíně. Přednášky pojednávaly
o hasičské strategii a taktice, o sanitární samaritánské službě, požární
technice a o vedení administrativy.

 1931
Před 90 lety, 4. července 1931, se
narodil Josef Bíbr, výtvarník a grafik,
zakladatel tvůrčí skupiny Signál 64.

 1971
Před 50 lety byla zahájena výstavba
domu zahrádkářů – moštárny v rámci
akce Z. Konala se také vodohospodářská kolaudace I. etapy stavby letního koupaliště a byl dobudován dětský kruhový bazén o průměru 12 metrů, koupaliště bylo uvedeno do provozu až po dokončení další etapy výstavby šaten, hospodářského objektu
a terénních úprav v roce 1972.
Rok 1971 je uveden i na soše "Svépomoc" u sídliště na rohu ulic Tyršovy a Sv. Čecha, autorského týmu
ak. sochaře Zdeňka Krybuse, ak.
architekta J. Kačírka v provedení
A. Žemličky.

Před 30 lety roku 1991 obnovila
Hanácká scéna činnost za přispění bývalých členů, manželů Boženy
a Vladimíra Novotných, Marie Oulehlové a Evy Řezáčové. Od roku 1991
se v režisérské funkci vystřídali Vladimír Novotný, Karel Novák, Jolana
Šťastníková, František Konečný,
Karel Nováček, Radim Koráb, Hana
Hásová a Jakub Šírek, Jiří Kašík,
Jana Nováková, Josef Vrána a Vojta M. Kohoutek. Roku 2001 uvedla
Hanácká scéna Jak je důležité míti
Filipa v režii Frantika Konečného
a roku 2011 Woody Allenovo Zahraj
to znovu, Same v režii Jany Novákové.
Luděk Fík

 1981
Před 40 roky byla zastavena pravidelná osobní doprava na trati Kojetín
– Tovačov, poslední osobní vlak odjel
z tovačovského nádraží do Kojetína
v podvečer 31. května 1981.

Několik výročí si připomene i divadelní Hanácká scéna.
V roce 1951 hrála hry – Burjakovského Lidé, bděte, Lope de Vega Fuente Ovejuna, A. N. Ostrovského Nemá
kocour pořád posvícení, v roce 1961
Samota, Návštěva nepřichází, roku
1971 čtené divadlo A. Hacketta Deník Anny Frankové.

Sbírka Městského muzea MěKS Kojetín

Pro interaktivní expozici kojetínského muzea
BRÁNA DO STARÉCH ČASŮ NA HANÉ

hledáme historické předměty

Staré zemědělské nářadí a stroje
(cepy, řezačky, šroťáky, mlátičky, obracáky, nahrabovačky a podobně...)
Staré kuchyňské a domácí předměty (hrnce a kastroly smaltované i kameninové)
staré trouby, ledničky, pračky, mandl, mlýnky, žehličky,
tkalcovské stavy, kolovraty, vřetena, vařenky a podobně...
Budeme rádi za každý exponát. Děkujeme předem!
Předměty budou sloužit pro ukázku příštím generacím!!!
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Centrum sociálních služeb kojetín informuje
Vánoční překvapení
Pro naše seniory jsme ani v prosinci 2020 nemohli uspořádat žádnou
kulturní akci, tak, jak tomu bývá každoročně zvykem. A to, že se v období kolem Mikuláše sejdeme v Kulturním domě v Kojetíně, abychom si
společně navodili vánoční atmosféru
při zpěvu koled a nějakého hezkého

Ježíškova vnoučata
I v letošním roce se naše organizace CSS Kojetín zapojila do projektu
Ježíškova vnoučata, jehož záštitou
je Český rozhlas. Principem tohoto
projektu je splnění vánočních přání
osamělým seniorům.
I letos se do projektu zapojilo několik seniorů z naší organizace. Projekt není omezen na žádné limity,
protože sny žádné limity nemají,
a tedy přání seniorů byla různorodá například rádio, telefon, hudeb-

vystoupení. Abychom naše seniory
i přesto potěšili, připravili jsme pro
naše klienty dárkové balíčky. Balíček
obsahoval skládací tašku s našim logem, vánoční perník a vánoční přání. Tato malá pozornost naše seniory
potěšila a my jsme rádi, že aspoň
takto můžeme dělat radost a věříme,
že brzy zase bude společné setkávaní možné.
PZ
ní CD, ale třeba i televize. Potěšily
i drobné věci, například ponožky.
Dárky se letos z důvodu koronavirové situaci předávaly jen prostřednictvím zaměstnanců CSS Kojetín.
Senioři byli velmi mile potěšeni.
Z dárků měli všichni naši obdarování opravdu radost. Dárci často do
svých balíčků přiložili ještě nějakou
drobnost navíc, v podobě sladkostí,
likéru nebo mále vánoční dekorace.
Rozzářené tváře při předávaní jsou
pro nás nezapomenutelným zážitkem.

Díky Ježíškovým vnoučatům můžeme potěšit naše osamělé seniory
a zpříjemnit jim tak vánoční čas.
Tímto velmi děkujeme všem dárcům, kteří splnili přání našim klientům organizace CSS Kojetín.
PZ

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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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

Ježíš řekl: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás,
aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ Jan 17,21

Program setkání v lednu 2021 (v čase Nového roku a „Zjevení“ Páně)
3. 1. 2021 Neděle – Nový rok; jméno Ježíš
novoroční bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru
10. 1. 2021 Neděle – Zjevení Páně; Tři králové;
101. výročí CČSH
slavnostní bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
17. 1. 2021 Neděle – 1. po Zjevení Páně
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

24. 1. 2021 Neděle – 2. po Zjevení Páně
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
31. 1. 2021 Neděle – 3. po Zjevení Páně
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru
7. 2. 2021 Neděle – Hromnice; Uvedení do chrámu
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„Nemožné u lidí je u Boha možné.“ Lukáš 18,27
Rádi bychom vás srdečně pozvali
k návštěvě všech našich plánovaných setkání, bohužel to nezáleží
na nás, ale na tom, zda a jaká budou v konkrétním čase platit mimořádná vládní „koronavirová!“
nařízení a opatření. Děkujeme za
pochopení.
Oznámení: Farní úřad CČSH
v Kojetíně (Husova 796, kancelář v přízemí) je k dispozici členům

(i veřejnosti) v pondělí a ve středu od
9 do 15 hod. Jinak dle dohody. Volejte, laskavě, na telefonní číslo 777
706 511 nebo pište na email: ccsh.
kojetin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hrušková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najde-

te na našich webových stránkách:
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním
čísle Kojetínského zpravodaje: https://mekskojetin.cz/archiv-casopisu
Fotogalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc FB: https://www.facebook.com/ccsh.kojetin
Aktuálně z CČSH: https://www.aktualne.ccsh.cz/
Bohoslužby on-line: https://www.
aktualne.ccsh.cz/bohosluzby-a-promluvy.html
Jiří Pleva

Citát měsíce:

Myšlenka měsíce:

Biblický verš měsíce:

Charita Kojetín
Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka proběhne v rámci
České republiky od 1. do 24. ledna
2021. Cílem sbírky je šířit radost
a boží požehnání a vykoledovat prostředky na pomoc lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci, a na rozvoj charitních služeb.
Zatím nikdo z nás není schopen říci,
jakou formou sbírka proběhne, ale
s jistotou můžeme potvrdit, že se jí
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bude moci zúčastnit každý alespoň
online z bezpečí domova, a to:
ONLINE KOLEDOU prostřednictvím
online platební brány, která bude
spuštěna v průběhu prosince (více
na www.trikralovasbirka.cz). Variabilní symbol pro Charitu Kojetín je
75201
Celostátní DMS KOLEDOU 30, 60
nebo 90 na číslo 87 777 (více na
www.darcovskasms.cz)
KLASICKÁ KOLEDA, kdy Tři králové vyjdou do ulic, jak jsme zvyklí, zatím jistá není. Vše záleží na aktuálním vládním nařízení a nezbývá než
vyčkat, jak se bude epidemiologická
situace vyvíjet na začátku nového
roku.
V Kojetíně a okolních obcích nejspíš
vyrazí koledníci do ulic 8. – 10. ledna
2021, ale vzhledem k epidemiologické situaci trochu jinak, než jsme
zvyklí.
Připravujeme se na tyto varianty:

1/2021
KLASICKÁ KOLEDA + ONLINE
KOLEDA
Tři králové vyjdou do ulic běžně, jak
jsme zvyklí. Každá skupinka bude
vybavena ochrannými pomůckami
a desinfekcí ve spreji, abychom zajistili maximální ochranu jak našich
koledníků, tak také lidí, ke kterým
naši koledníci zamíří.
Pokud se přesto cítíte návštěvou
tří králů ohroženi, můžete tak učinit
bezpečně ze svého domova prostřednictvím Online koledy.
POKLADNIČKA NA URČENÉM
MÍSTĚ V OBCI + ONLINE KOLEDA
Pokud nebude možné, aby Tři králové vyšli do ulic vaší obce/města,
bude na určeném místě (např. obecní úřad/obchod/pošta/charitní budovy) umístěna kasička, kde bude
možné přispět na účely Tříkrálové
sbírky. U této kasičky bude také košík s cukříkem a kapesním kalendářem. O umístění kasičky budete informování prostřednictvím plakátků
nebo místního rozhlasu. I v tomto

případě můžete přispívat prostřednictvím Online koledy.
POUZE ONLINE KOLEDA
Pokud epidemiologická situace nedovolí koledníkům vyjít do ulic, zůstane pouze varianta Online koledy.
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude
v roce 2021 využitý na další splacení
části úvěru na automobil pro zdravotní sestry domácí péče, na částečnou
úhradu nákladů spojených se zakoupením budovy, ve které charita poskytuje služby, a na poskytnutí rychlé
pomoci lidem v nouzi.
Za vaši štědrost, podporu a přízeň
vám děkují pracovníci Charity Kojetín a lidé, ke kterým bude pomoc
směřovat.
Více informací o Tříkrálové sbírce
2021 naleznete na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, www.
kojetin.charita.cz, nebo na facebookové stránce Charity Kojetín.
Jitka Matoušková
ředitelka Charity Kojetín

Inzerce
RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV
kvalitní chov a prodej ryb
____

_______________________
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8:00-16:00
SO 8:00-11:00
Prodej vždy na sádkách v Tovačově
Prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně

TELEFON:

721 339 933
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* 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
Pamatujete si ještě na takové zimy?
Fotografie je ze zimy 2010 a jsou na ní vidět hromady
sněhu před sokolovnou.

I Mlýnský náhon u Kojetína vypadá spíš jako na jaře.

To v roce 2020 prakticky žádný sníh nebyl a nedalo se
ani bruslit na rybnících. Dokládají to i fotky z Nového roku
2021 – mlhavo, bez ledu a bez sněhu.

A fotograf se nepřestává divit ani na ulicích – výzva lidem, aby nechodili ven a zničili tak virus je z moravské
metropole.
Tak ať se nám život v roce 2021 podaří dostat do normálu...
Jiří Šírek
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Fotokvíz Poznáte Kojetín?
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Fotografie z čísla 12/2020:
č. 1 Křižovatka ulic Tyršova a Svatopluka Čecha (po roce
1920).
č. 2 Tyršova ulice za křižovatkou s ulicí Sv. Čecha (20. až
30. léta 20. století).
č. 3 Tyršova ulice od nádraží před zbouráním brány Navrátilovy dílny v roce 1926.
č. 4 Navrátilova dílna a brána, zbořena a ulice otevřena
k nádraží v roce 1926.
č. 5 Pohled na Tyršovu ulici z brány Navrátilovy dílny
směrem k náměstí v roce 1926, dům s otevřenými okny
dnes Hrabčíkův.
č. 6 Tyršova ulice, bourání usedlostí na konci 60. let
20. století.

2

5

3

6

4

7

Kojetínský zpravodaj

1/2021

Vzpomínky
Dne 27. ledna 2021 si připomeneme 7. smutné výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Stanislava Pechy
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Jaroslava, Věra a Petra s rodinami.
Čas běží rychle, ale zapomenout se nedá.
Dne 23. ledna 2021 vzpomeneme 5. smutné výročí, co nás navždy opustil

pan Ing. Vincenc Krybus
S láskou, vděčností a úctou vzpomíná syn Miloš s rodinou.
Dne 5. ledna 2021 vzpomeneme 8. smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Hajdová
zároveň si 8. ledna 2021 připomeneme její nedožité 75. narozeniny.
Vzpomíná manžel, dcera a synové s rodinami.
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. Ve vzpomínkách stále zůstáváš.
Dne 1. ledna 2021 uplynul první rok, kdy nás navždy opustil

pan Pavel Evanžin
Za celou rodinu – manželka Věra.
Dne 7. ledna 2021 to bude 32 let, co zemřel, a dne 9. února 2021 by se dožil 81 let

pan Antonín Večerka
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.
Dne 31. ledna 2021 by se dožil sta let

pan František Procházka z Měrovic nad Hanou
Vzpomíná syn František s rodinou.
Zapalte svíce, kteří jste ho rádi měli, vzpomeňte na krásné chvíle, které jste s ním prožívali.
Těžký je bez Tebe každičký den, vzpomínky a láska k Tobě zůstaly jen…
Dne 4. ledna 2021 si připomeneme páté výročí úmrtí

pana Zdeňka Řeháka
S láskou vzpomínají manželka Blanka, syn Martin s rodinou, dcery Blanka a Zdeňka s rodinami.
V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jenom jednou, i kdybychom si oči vyplakali,
její už se zpět neohlédnou. Tolik jsi milovala život (děti) a s námi chtěla být,
ale osud byl tak hrubý a nenechal Tě žít.
Dne 29. ledna 2021 si připomeneme 6. výročí úmrtí

paní Marie Vystavělové
S láskou vzpomínají děti Hana, Milena a František s rodinami, Ladislav s přítelkyní Marií.

Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstaneš v srdcích nás všech.
Dne 25. ledna 2021 si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí

pana Jana Vystavěla
S láskou vzpomínají sestry Hana a Milena, bratři František a Ladislav s rodinami.
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