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Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta

Masopust, končiny, fašank nebo po našem ostatky znamenají pro naši kulturu období od svátku Tří králů do
Popeleční středy. V minulosti toto období znamenalo
pro naše předky čas odpočinku, veselí, zábav, zabijaček
a také svateb. Bylo to podmíněno především tím, že ustaly práce v zemědělství a lidé měli nejvíce volného času
z celého roku. Na Hané i jinde vrcholil masopust takzvaným tučným čtvrtkem, kdy se pořádaly opulentní hostiny.
V neděli, před Popeleční středou, se pak chodívalo k muzice, v pondělí byla zábava jen pro ženáče, kde neměli přístup svobodní. Zlatým hřebem bývalo masopustní úterý,
kdy po staveních chodíval medvěd omotaný hrachovinou
s medvědářem, hudebníky a samozřejmě s průvodem nesčetných maškar. V průvodu nesměl chybět Žid s pytlem,
policajt, myslivec, kominík pro štěstí nebo chlapci přestrojení do ženských šatů. Maskám bylo v úterní den povoleno
téměř vše. V ostatky se na Hané konaly také všelijaké rozvernosti. Třeba takový Pučálník byl oběť taškařice, kterou
například hospodyně poslala k někomu z vesnice s tím, že
potřebuje něco vypůjčit. Půjčitel, obeznámen s tímto žer-

tem, pak Pučálníkovi do pytle dal hromadu kamení nebo
živou kočku, ten byl pak překvapený, co vlastně do stavení přinesl. Na Hané se v ostatky chodívalo s Hanáckým
právem. To si chasa vyžádala od rychtáře a tím si získala
výsadu řešit všechny spory za vedení obce. Právo, které
známe dnes, jako hodový atribut, byla šavle oblečená do
dětské sukénky, ověnčená pentlemi, které visely dolů. Když
chasa obdržela právo z rukou starosty, vyrazila do hospody, tam několikrát obešli sloup, který stál uprostřed hospody a byl čerstvě natřen hovězí krví. Průvod se zastavil
a stárek zapíchnul právo do trámu. Pod právem byl stůl,
na něm dva talíře na sobě a na nich věnec. Po stranách
hořely dvě svíce. Kdo z účastníků přišel do hospody,
musel se před právem poklonit. Následovalo takzvané
zavádění a házení do věnca, kdy se děvčata zaváděla
k muzice. Stárci šli pro první stárku a v rytmu „cófavé“ se
blížili ke stolu, kde se zastavili, stárka se musela napít
z tupláku a pak vhodila na talíř peníze. Podle pamětníků to bývalo prý nekonečné. Čas tanečních zábav končil
v úterý před Popeleční středou. pokračování na straně 14
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 49. schůzi konané dne 17. února 2021
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- vzala na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2020,
- souhlasila se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. st. 2353
o výměře 52 m2, zastavěná plocha
a nádvoří (bez č. p./č. ev., stavba
technického vybavení ve vlastnictví
ČEZ Distribuce, a. s.), ve vlastnictví
Města Kojetína, v katastrálním území
Kojetín a obci Kojetín, do vlastnictví
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za
kupní cenu 662 Kč/m2 a za podmínky
úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím,
- schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě služebnosti inženýrské sítě na podzemní komunikační
vedení v rámci stavby „cyrilek.net
z. s., Kojetín sever“ a „cyrilek.net z. s.,
Kojetín jih“, mezi Městem Kojetínem,
jako budoucí „povinný“ a společností
cyrilek.net z. s., jako budoucí „oprávněný“. Pozemky v katastrálním území
Kojetín, v obci Kojetín, budou dotčeny
uložením ochranných HDPE trubek
pro optický kabel včetně optického
kabelu na dobu určitou, a to po dobu
existence stavby,
- schválila uzavření dodatku č. 5 ke
smlouvě o zemědělském pachtu ze
dne 21. 8. 2015 mezi Městem Kojetín, jako propachtovatelem, a Ing.
Jiřím Olšanským, Měrovice nad
Hanou, kterým dojde ke změně
propachtované výměry pozemku
parc. č. 1290/17, orná půda, z původní výměry 1402 m2, na 1102 m2, parc.
č. 5260/74, orná půda, z původní výměry 21462 m2, na 21212 m2, parc.
č. 6582/53, orná půda, z původní
výměry 140 m2, na 100 m2, a parc.
č. 6582/54, orná půda, z původní výměry 270 m2, na 180 m2, to vše k. ú.
Kojetín, dohodou s účinností od 1. 3.
2021 a aktualizaci přílohy č. 1 pachtovní smlouvy,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne
28. 6. 2013 mezi Městem Kojetín, jako
pronajímatelem, a JT, jako nájemcem,
kterým dojde ke změně pronajaté výměry pozemku parc. č. 1332/2, trvalý
travní porost, z původní výměry 412
m2 na 312 m2, v k. ú. Kojetín, dohodou
s účinností od 1. 3. 2021, ostatní ujednání smlouvy včetně výše nájemného
zůstávají v platnostil,
- schválila podnájem pozemku parc.
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č. st. 1786/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 740 m2, a pozemku
parc. č. 4447/18, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře
3705 m2, to vše v k. ú. Kojetín, FK Slavoji Kojetín–Kovalovice, z. s., za účelem provozování sportoviště a zázemí
ke sportovišti, za podmínek podnájmu
na dobu určitou od nabytí účinnosti
smlouvy o podnájmu do doby platnosti smlouvy o nájmu pozemku ze
dne 3. 2. 2021 uzavřené mezi Nadací Dr. Leopolda Prečana, arcibiskupa
olomouckého, jako pronajímatelem,
a Městem Kojetín, jako nájemcem,
výši podnájemného 1,25 Kč/m2/rok
a výši úhrady za užívání předmětu
podnájmu za období od 1. 1. 2020
do doby nabytí účinnosti podnájemní
smlouvy ve výši 1,25 Kč/m2/rok,
- schválila podnájem části pozemku
p. č. 372/11, sportoviště a rekreační
plocha, v k. ú. Kojetín, o výměře cca
1,5 m2, KH, za účelem umístění stánku na cukrovou vatu a popcorn, v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021,
- schválila prodloužení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na
náměstí Dr. E. Beneše, Kojetín, před
uplynutím sjednané doby nájmu, za
podmínek nájmu na dobu určitou tři
měsíce, a za podmínky uhrazení finančních závazků nájemce a osob
spolubydlících vůči Městu Kojetín
a nájemného a záloh na služby poskytované v souvislosti s nájmem
bytu na měsíc 2/2021 v termínu do
28. 2. 2021,
- schválila nájem obecního bytu
č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan.
Masara 1355, Kojetín, za podmínek
nájmu na dobu určitou jednoho roku,
výši smluvního měsíčního nájemného 37,13Kč/m2 + úhrada za zařizovací
předměty + zálohy na služby spojené
s nájmem bytu,
- schválila pořadí žadatelů o nájem
obecního bytu č. 8, vel. 2+kk, v DPS
na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín,
za podmínek nájmu na dobu určitou
jednoho roku, výši smluvního měsíčního nájemného 37,13 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty + zálohy
na služby spojené s nájmem bytu,
- schválila rozpočtové opatření
č. 4/2021, kterým se zvyšují
výdaje 			
500 tis. Kč
financování		
500 tis. Kč,

- schválila výzvu k podání žádosti
o účast, výzvu k podání nabídky
a zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavby
„Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k. ú.
Kojetín“,
- schválila zplnomocnění administrátora výběrového řízení, společnost
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, k provádění všech nezbytných úkonů spojených s administrací výběrového řízení na dodavatele
stavby „Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k. ú. Kojetín“,
- pověřila starostu Leoše Ptáčka
k provádění nezbytných úkonů při zastupování města v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k. ú. Kojetín“
a dále k jednání s vybraným dodavatelem stavby „Cyklostezka Kojetín
–Tovačov, k. ú. Kojetín“, a to zejména v záležitostech vyplívajících ze
smlouvy o dílo,
- pověřila Romanu Mrázkovou, referenta odboru výstavby, životního
prostředí a dopravy Městského úřadu
Kojetín k provádění úkonů nezbytných při zastupování města při provádění stavby „Cyklostezka Kojetín–Tovačov, k. ú. Kojetín“, zejména podepisování protokolů o předání a převzetí
staveniště, předávacích protokolů
vztahujících se k dílčímu plnění zakázky, zápisu do stavebního deníku
stavby a převzetí soupisu vzniklých
víceprací a méněprací stavby,
- schválila podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj
s názvem „Kojetín – rekonstrukce
veřejných budov“, na investiční akce
„Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně“, „Rekonstrukce
KD Popůvky“ a „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ nám. Míru“ a zároveň
schválila realizaci těchto investičních
akcí,
- udělila souhlas k vedení dešťové
kanalizace přes pozemek p. č. 5777/4,
vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, v katastrálním území a obci Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetína, dle projektové
dokumentace k Průmyslovému parku
Kojetín, společnosti Accolade, s. r. o.,
- vzala na vědomí přerušení provozu
Mateřské školy Kojetín v termínu od
15. 2. 2021 do 19. 2. 2021.
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Oběti I. světové války z Kojetína (25)
Kratochvil Josef
narodil se dne 16. srpna 1879 v Kojetíně v domě číslo 226 v ulici Podvalí
manželům Václavu Kratochvilovi, řemenářskému mistru v Kojetíně, narozeného roku 1846 v Břeclavi a Marii,
dceři Josefa Holuba, řezníka z Chropyně, která se narodila v roce 1850.
Josef měl dvě sestry a to, Ludoviku,
narozenou dne 3. dubna 1876 v Chropyni číslo domu 88, která však dne
29. dubna 1881 zemřela na záškrt.
Druhá sestra Marie se narodila dne
20. září 1877 v Kojetíně.
Do války byl odveden v hodnosti svobodníka k 25. Domobraneckému pěšímu pluku, 7. Setnině do Kroměříže
(Landsturm Infanterieregiment Nr. 25,
7. Komp., Kremsier). Jeho jednotka
byla v polovině roku 1916 součástí 111. Domobranecké pěší brigády
(LstIBrig Nr. 111). Brigáda byla jednou
z jednotek 106. Domobranecké pěší
divize (LstID Nr. 106), která působila
v rámci VII. Sboru (VII. Korps). Sbor
spadal pod 5. Armádu (5. Armee), která v tomto období bojovala na jižním,
zhruba 60 kilometrovém úseku italské
fronty, mezi městem Kobarid (něm.
Kafreit) a pobřežím Jaderského moře.
Jednotky 111. Domobranecké pěší
brigády se střetly s italskými vojsky na
plošině Doberdského krasu (okolí Doberdó del Lago), severovýchodně od
města Monfalcone, které bylo nutno
dobýt, aby se rakousko-uherská vojska dostala za nedaleko tekoucí řeku
Soču (it. Isonzo) a pokračovala do italského vnitrozemí.
Doberdská plošina vystupuje nad
okolní pobřežní krajinu ve výškách kolem 100 metrů nad mořem a částečně ji tvoří kopce. Tato plošina, která je
vápencového původu, skýtala různé
skrýše a daly se v ní celkem snadno

kopat zákopy a kaverny. Před městem
Monfalcone klesá Doberdská plošina
prudce k blízkému pobřeží a krajina
je tvořena kopci, výšinami (it. cima),
vysokými desítky metrů. V době války
nebyly kopce zalesněné a byly zde,
podle toho, která znepřátelená strana
toto území dobyla, vyhloubeny zákopy, obranná postavení a záložní únikové cesty.
Počátkem července 1916 se část jednotky Josefa Kratochvila probojovala
na kopec Červený kámen (Cima della Pietrarossa), vysokého 121 metrů.
Odsud boje pokračovaly jižním směrem ke zhruba 400 metrů vzdálenému
kopci o výšce 85 metrů, v záznamu je
pojmenovaný „kóta 85“. Tento kopec
má dnes pojmenování Quota 85 Enrico Toti.
Vojín Josef Kratochvil se při útoku dne
3. července 1916 probojoval k vyvýšenině „kóta 85“ (13,5585° v. d., 45,8059°
s. š.) a zde, několik set metrů od města
Monfalcone, ve věku 39 let, padl.
Podle zápisu je místo hrobu pojmenováno „Pietra Rossa“, tedy je to místo
na kopci Červený kámen. Předpoklá-

dám, že po centralizaci hřbitovů po
válce, byly jeho ostatky uloženy na Vojenském hřbitově rakousko-uherských
vojáků ve městě Fogliano Regipuglia
„Cimitero austro-ungarico di Fogliano
Redipuglia“ ležícím severně, nedaleko
Monfalcone.
Boje na překročení řeky Soči pokračovaly vzájemnými střetnutími až do
podzimu roku 1917, kdy byla italská
obrana prolomena a rakousko-uherská vojska se dostala až k řece Piavě.
Italské válčiště, dne 4. července 1916.
Naše fronta mezi mořem a Monte
di sei Busi byla večer a celou noc pod
nejsilnější palbou a byla neustále napadána. Nejtvrdší snahy nepřítele byly
tentokrát namířeny proti východnímu
úseku od Monfalcone, kde se naše
statečné pozemní jednotky usilovně
udržely proti sedmi útokům. Útoky
Italů proti našim pozicím v Bagni, na
Monte Cosich a na východ od Selzu
byly také odraženy, někdy v osobních
potyčkách (muž proti muži). Před Monte San Michele zabránila naše střelba
nepřátelské pěchotě v postupu.
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Pavlík František
narodil se dne 8. dubna 1877 v Kojetíně, v domě číslo 63, stojícím na Pivovarském náměstí (dnešní náměstí
E. Beneše) rodičům Františku Pavlíkovi, domkaři, bývalému listonoši
v Kojetíně a Anně, dceři Jana Tomáška, pololáníka (rolníka) z Uhřičic.
Pracoval jako listonoš. Dne 3. listopadu 1910 se ve svých 33 letech oženil
v kojetínském farním kostele s 27letou Annou Slováčkovou, narozenou
dne 6. května 1883 v Ratajích, bydlící
v době sňatku v Kojetíně v domě číslo
70 v uličce Pořadí. Její otec, Leopold
Slováček, byl v Ratajích nájemníkem
hostince, později byl hostinským v Kojetíně. Děti neměli.
Do války byl odveden již v roce 1914
a nastoupil k 54. Pěšímu pluku, Kulometný oddíl č. 1 do Olomouce (Infanterieregiment Nr. 54, Maschinengewehrabteilung Nr. 1 – MGA, Olmütz).
Pluk byl v roce 1915 součástí 10. Pěší
brigády (IBrig Nr. 10), která spadala pod 5. Pěší divizi (ID Nr. 5). Divize
byla jednou z jednotek XIII. Sboru (XIII.
Korps), který operoval na ruské frontě
v rámci 7. Armády (7. Armee) východně
od města Tlumacz (ukr. Tlumach) na
pravém břehu řeky Dněstr (ukr. Dnistr)
s cílem řeku překročit a zaujmout pozice na jejím levém břehu.
Páteř rakousko-uherské pěchotní výzbroje tvořily kulomety Schwarzlose
M.7 a M.7/12 v ráži 8 mm Mannlicher
M. 93, které v monarchii vyráběla
pouze monopolní zbrojovka ve Štýru
(něm. Steyer). Na počátku války měla
rakouská armáda k dispozici okolo
4000 kulometů Schwarzlose, na konci
válečného roku 1918 dosáhla celková
produkce ve štýrské zbrojovce 52 tisíc
kusů. Těžký, vodou chlazený kulomet
Schwarzlose fungoval na principu
zpožděného otevírání závěru. K zásobování zbraně sloužil tkaný textilní pás, plněný 250 náboji ráže 8 mm
Mannlicher M. 93. Teoretická kadence
činila 520 ran za minutu, avšak její
výši ovlivňovala řada faktorů, z nichž
například zcela nové či vodou nasáklé
nebo zmrzlé nábojové pásy zvyšovaly
pasivní odpory při vytahování nábojů
z pásu, čímž rychlost střelby klesala.

Píšek Cyril
narodil se dne 30. června 1878 v domě
číslo 231 v Zahradní ulici v Kojetíně,
rodičům Martinovi Píškovi, podruhovi
v Kojetíně, pocházejícího z Nového
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Hmotnost samotné zbraně bez naplněného chladiče a olejové nádrže obnášela 17,2 kg, s olejem a vodou pak
22,7 kg. Třínohý podstavec, umožňující nastavení do palebných výšek 250,
450 a 600 mm, měl hmotnost 18,5 kg.
Když připočteme hmotnost štítu 20 kg
(Schutzschild M. 7/9), pak celý kulomet bez nábojů v palebném postavení představoval při přesunu transport
61,2 kg.
V Seznamu ztrát (Verlustliste…), ze
dne 25.8.1915, sv. 247, str. 31 je uvedeno, že kulometčík (MGA) Pavlík
Franz je zraněn (verwundet). Seznam
pozůstalých uvádí, že František Pavlík
zemřel dne 24. července 1915. Obrana toku řeky Dněstr ze strany ruských
jednotek byla v létě roku 1915 velmi
silná. Překročením řeky by se rakousko-uherské jednotky dostaly na ruské
území, vzdálené zhruba 50 kilometrů,

což jsou dva až tři dny pochodu. Proto bylo dělostřelecké ostřelování přes
řeku širokou kolem dvou set metrů
tak intenzívní, že docházelo ke zranění vojáků na druhé straně. Vzhledem
k tomu, že František Pavlík byl v oddílu kulometčíků, soustředila se nepřátelská střelba na tyto cíle. Lze tedy
usoudit, že 38letý voják Pavlík zemřel
na následky zranění, pravděpodobně
v některém z polních lazaretů na pravém břehu řeky Dněstr, poblíž městečka Niżniów (ukr. Nizhniv, 25,094° v. d.,
48,950° s. š.). Místo jeho hrobu není
známo.
Vídeň, 25. července 1915, Oficiální oznámení: Ruské válčiště: Včera
bylo na ruské frontě relativně klidno.
V Ivangorodu naše jednotky odrazily
slabé zálohy nepřítele. Jižně od Krylova byl zmařen ruský pokus překonat
(řeku) Bug. Jinak se situace nemění.

Hrozenkova a Aloisii, dceři po zemřelém Janu Kulfánkovi, kojetínském
podruhovi. Měl několik sourozenců,
z nichž nejstarší byla sestra Maria,
narozená dne 30. prosince 1874
v domě číslo 207 ve Ztracené ulici, kde

dříve rodiče bydleli. Marie se provdala
v Napajedlích za čeledína Antonína
Zbořila, který však dne 16. srpna 1908
zemřel. Podruhé se provdala dne
11. ledna 1910 opět v Napajedlích
za Petra Macha, místního zedníka.

Kojetínský zpravodaj
Zemřela dne 27. srpna 1947 v Březnici u Zlína. Druhá starší sestra Karolína, se narodila dne 19. října 1876,
ale po měsíci, dne 26. listopadu 1876,
zemřela. Mladší sestra Melania se narodila dne 7. prosince 1881 a zemřela
dne 15. listopadu 1914. Jediný bratr,
Antonín, který se narodil dne 20. dubna 1888, však záhy, dne 14. května
1888, zemřel.
Cyril Píšek byl do války odveden v roce
1916 a zařazen k Pěšímu pluku číslo 3, Technické setnině do Kroměříže
(IR Nr. 3, TechKomp., Kremsier). Pěší
pluk číslo 3, byl na jaře roku 1918 součástí 24. Pěší brigády (IBrig Nr. 24).
Brigáda byla podřízena 12. Pěší divizi (ID Nr. 12), která působila v rámci
XXIII. Sboru (XXIII. Korps) na italském
bojišti na dolním toku řeky Piavy. Vojenské jednotky v tomto úseku fronty
byly podřízeny Sočské armádě (Isonzo Armee), které velel polní maršál
(Feldmarschall) Borojević von Bojna.
Na jaře roku 1918, po dobytí italského
území k řece Piavě a některých horských území koncem předcházejícího
roku, se konala příprava na ofenzívu
k postupu vojsk za tok této řeky, s cílem dostat se postupem vojsk v celé
frontové linii, sahající od hranic Švýcarska po břehy Jaderského moře,
a obsadit celou severní Itálii na linii
měst Benátky, Verona, Milán.
Jednotka vojáka Píška v této době
držela úsek mezi městem St. Dona di
Piave a severněji, proti toku řeky, městem Loventa di Piave. Středem úseku
vedla železniční dráha z města Treviso, drženého Italy, do města St. Stino
di Livenza. Veškeré materiální potře-
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by a vojenské jednotky byly na tomto
úseku fronty převáženy po železnici.
V měsíci dubnu 1918 byl na východním břehu řeky Piavy relativní klid,
protože obě znepřátelené strany se
připravovaly na vzájemný střet.
Samozřejmě vždy docházelo ke vzájemnému odstřelování přes řeku, jak
dělostřeleckými granáty, tak zbraněmi,
jejichž dostřel dosáhl území protivníka. Na území ovládaném rakousko-uherskými vojsky, působili taktéž záškodníci a odstřelovači, znalí místního
terénu.
Plukovní úmrtní matrika Pěšího pluku
číslo 3 (Sterbe-Register Tom. XII, In-

fanterie Reg. Nr. 3, 1914 - 1919) zaznamenává, že Cyril Píšek zemřel ve
věku 40 let, dne 19. dubna 1918 následkem střelné rány do plic a míchy
v polní nemocnici číslo 305 v městě St.
Stino di Livenza. Kde se nacházel při
postřelení, není udáno.
Byl pochován, na vojenském hřbitově v témže městě, do hrobu číslo
302. Není zjistitelné, jestli je hrob v současnosti na civilním hřbitově (12,6767°
v. d., 45,7260° s. š.), či došlo k přenesení ostatků vojáka Píška do jiné lokality.
M. Krybus
pokračování příště

Alois Zlámal: Střešní okno a já (povídky na pokračování)
Náhoda
nebo nebeská ruleta?
Číslice 25. 7. mohou být jen náhodně
vyslovená čísla, může to znamenat
datum návštěvy lékaře nebo den tahu
Sportky. Ale také datum závažných
událostí, jakkoli souvisejících s naším
životem.
25. 7. se narodil můj tatínek Tomáš,
25. 7. se narodil náš zeť, manžel naší
dcery Haničky, Saša,
25. 7. je datum výročí naší svatby,
25. 7. v půl sedmé ráno mne postihla
mozková příhoda,
25. 7. jsme jeli na oběd do Kroměříže.
Vždy v tento den jsme si někam zajeli, abychom zavzpomínali v tichosti na

nejdůležitější událost v našem dosavadním společném životě. V tu dobu
jsme bydleli na Dřínově, jak je již někde
dříve zmíněno. Tehdy se tam opravovala silnice a před nájezdem na hlavní
cestu stál traktorbagr. Zastavil jsem za
ním v domnění, že také čeká, až bude
moci najet na hlavní. Z ničeho nic však
začal couvat, a to bagrovou lžící přímo
na nás. Než jsem stačil zatroubit, tak
lžíce jemně podebrala kapotu motoru a počala ji zvedat. Zastavila se až
několik centimetrů od čelního skla.
V autě bylo takové ticho, že jsem nabyl dojmu, že mi uši vypověděly službu
– že jsem ohluchl. Špula jen potichu
vykřikla: "Naše krásné auto!" Ách,
ach... Od té doby vždy před nějakou
jízdou autem nebo před rozhodnutím,

zda něco ano nebo ne se to celé rovnalo ruské ruletě – stane se něco? Nestane? Když stisknu kohoutek – bude
tam náboj nebo nebude?
25. 7. roku 1990 skončila výroba legendárního automobilu zn. Trabant.
Byl vyráběn v NDR (Německá demokratická republika). Karoserie celá
z plastu, auto lidové, zesměšňované,
obdivované... Motor této legendy byl
dvoutaktní, dvouválcový. Neměl ventily a tím pádem ani rozvodovou sestavu, tuto činnost nahrazovala soustava
přepouštěcích kanálků v tělese válců.
Pohonná směs vzduchu a benzínu se
vlivem tlaku pístů vehnala kanálky vertikálním směrem dolů do klikové skříně a následně pohybem pístů vzhůru
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do válců, kde pomocí svíčky došlo
k zapálení a výbuchu (neboli práci)
a točivým momentem klikové ojnice
přes spojku a rychlostní skříň karda-

novou hřídelí až na záběrová (hnaná)
kola. Je to tzv. zadní pohon. Nebo jen
poloosami při předním náhonu. Tyto
motory měly vyšší spotřebu benzínu.

(Tento technický výklad bez záruky je
z 90 % pravdivý, 10 % proto, že jsem
zedník).

Moje srdeční květina

jsem na křižovatce, rozhlédnu se –
nejprve vlevo – a milostivě dám najevo
řidiči mohutného a dlouhého tiráka, že
jej pouštím. Však co, času mám dost.
Řidič děkuje ohlušujícím několikatónovým zatroubením. Že je naproti škola?
Tož děcka z toho taky mohou něco
mít, však za týden budou mít vakace.
Přejdu silnici, na přechodu dávám řidičům znamení ať jedou. Řidič nebo
řidička ukazuje že nééé, já zase že jó
jó a provoz na silnici stojí. Úcta člověka k člověku přece jen existuje. Je mi
zničehonic nějak dobře. Znáte ten pocit? Zastavuji se u výlohy květinářství
a jako každý den si prohlížím úmrtní
parte. Já tam nejsem – prohlížím si
květiny.
Mezi krčícími se esteticky upravenými malými kytičkami, upravenými do
malé kulaté dárkové kytice, stojí váza
se dvěma krásnými smetanově bílými
mečíky – gladiolami. Květinami přirostlými mému srdci. Čekejte na mě,
jak půjdu zpět s obědem, musím vás
koupit, musím na vás stále myslet. Měl
jsem štěstí, poslední dva.
Jen jsem vešel doma do chodby, hlásím: "Nikdo nemá svátek ani narozeniny! Ani jsem nic neprovedl!". Kladných
bodů myslím mám dost. Ty mečíky
jsem koupil, protože se mi líbily. Nádherné, až neuvěřitelně smetanově krémové barvy, smutně krásné a opuštěné za tou výlohou.
Večer před spaním jsem se ještě jed-

nou na ně podíval a pokolikáté už volám Špulince: "Pojď se na něco podívat!".
Stojíme tu, hledíme na dva mečíky
ve váze, dva, sami dva pozdě večer,
venku tma. Zdálo se mi, že jsme v tom
časoprostoru jen my. Je možné, aby
krása květiny dovedla čarovat? Tato
chvíle ve mně uvolnila sílu říci: Jak
je to krásné! Nemohl jsem ani mluvit,
v krku jsem měl nějakou knedlu a slzy
jsem musel násilím zadržovat.
Že jsme tu, dožili jsme se krásného
věku ve dvou... v duchu jsem si vzpomněl na mého anděla strážného. Díky
za nás oba!
Snad nemůže být nic vzácnějšího než
vědět, že stejné pocity mohu prožívat
s někým, s nímž prožívám tento zatracovaný, leč vzácný život. Tož – děkuji
za něj!
U vchodových dveří se ráno zdravím
se spolubydlícími pozdravem Dobré
deň, někteří odpovídají Abe bel! Už
jsem je to naučil. Někteří se ptají Bude,
bude?
Odpovídám: Jaký si ho uděláme, takový jej budeme mít.
A já ho měl krásný. Příčinou nebylo
počasí, ani to, že jsem ve Sportce vyhrál pátou cenu a že se těším na dobrý
oběd, ale byly to dvě krásné květiny,
neživoucí předmět, který umí zvláštně
promluvit do duše.

Jak také lze naplnit a ve skutečnost
proměnit obyčejný pozdrav "Dobrý
den".
Bude nebo nebude?
Je to úplně obyčejné ráno obyčejného
dne, jakých jsem v posledním čase
prožil dost a dost. Stalo se ale něco, co
mě na druhý den přinutilo vstát v pět
hodin, vzít do ruky pero, blok na psaní a pokusit se psát dřív, než všechno
odejde kamsi do neviditelných, lidskými slovy nepopsatelných vzdáleností,
nehmatatelných uskupení...
Ve stejném čase jako každé ráno beru
nosiče na jídlo. "Co mám vzít na jídlo?" ptám se. Po kratším rozhovoru se
Špulou je domluveno jako každý den,
ať vezmu, co budu chtít, ale jen ne
máčku, rýži, ryby, nic ostrého a ještě
cosi, nevzpomenu si již co.
Volám: "Já už jdu.“ Ozve se: "Ano,
zhasl jsi v koupelně?" "Jo."
Jdu stále stejnou trasou kolem zdravotního střediska, asi si dám kávu
nebo teplou bílou čokoládu v automatu, pokračuji dál a zastavuji se u obchodu. Za výlohou mají klece s ptáky
a voliéry s malými, mně odpornými bílými myšmi. Fascinuje mě jejich velký
počet v jednom vrhu... je to od jedné
samičky nebo ode dvou?
Potěším se pohledem na malé křečky,
jak se točí v otáčivém bubínku. Jdu
dál, vysmrkám se, abych lépe viděl,

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
Únor v mateřské škole
Začíná nám první jarní měsíc – březen. V obou mateřských školách se
po dlouhé zimě těšíme na první jarní
dny a vzduch provoněný probouzející
se přírodou.
Letošní zima k nám zpočátku nebyla
příliš štědrá, sněhu jsme si užili pomálu, ale ve třídách jsme si to vynahradili.
Povídali jsme si o zimním sportování,
děti se seznámily s novými říkankami
a písněmi. Trénovaly rychlost a obratnost při oblékání, při pohybových
hrách ve třídě využívaly papírové sněhové koule. Učitelky společně s dětmi z Pastelek udělaly ze třídy malou
olympiádu, která obsahovala zábavné
disciplíny: chůzi na papírových podložkách, lyžování, hod papírovou koulí,
pomocí hokejek kutálení míčku do cíle.
Lyžování, hokej, konkrétně slalom, šel
dětem úplně na jedničku. Celý týden
se nesl ve sportovním nadšení.
Bílá vločka, bílý den, dneska si to užijem! – a to jsme také udělali. V úterý

9. února 2021 Srdíčka a Koťátka
uspořádaly „Bílý den“. Všichni se
oblékli do bílého oblečení a přinesli
s sebou bílou věc, a že se nám jich
sešlo! Pak už jsme se nadšeně vrhli
do výroby, čeho jiného, než sněhuláka. Děti pracovaly ve skupinách
a moc se jim to líbilo. Nechyběla ani
diskotéka a na závěr občerstvení
v podobě sladkých bílých pusinek
od jedné maminky z Koťátek. Všem
rodičům děkujeme za spolupráci
a budeme se těšit na další společnou
akci.
Občas nám zima pošle sněhovou
nadílku, po obloze poletuje snad tisíc
sněhových vloček. Je jich tolik, že je
ani nikdo nespočítá. A tak se nakonec
i kopec u sportovní haly pokryl jednoho
únorového dne sněhem. Všem dětem
se rozzářily oči a s nadšením jsme se
několikrát vrhli na sáňkování, bobování a koulování.
V zimním období, kdy je den krátký a venku často nepříznivé počasí,
děti rády sledují pohádky. A tak jsme

v obou mateřských školách opět přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem učitelky.
Vzhledem k tomu, že byl na týden přerušen provoz mateřské školy, zůstaly
učitelky v kontaktu zejména s rodiči
dětí, které mají povinnou předškolní
docházku. Zaslaly jim pro malé předškoláky několik úkolů, pracovních listů,
obrázky k vyprávění příběhů a nějakou
básničku či taneček.
Největší únorovou akcí byl již tradiční dětský karneval v obou školičkách,
tentokrát připravený jen v jednotlivých
třídách. Děti si za pomoci svých učitelek vyzdobily třídy, nastrojily se do
karnevalových masek a zábavné
dopoledne mohlo začít. Tančili jsme,
zpívali, soutěžili…Na závěr byl každý
účastník karnevalu odměněn diplomem a sladkou dobrůtkou. Celý den
jsme si náramně užili.
Nejvíc se už ale těšíme na sluníčko,
na jarní hrátky a na vše, co k jaru patří!
vedení MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku základního vzdělávání na naší škole
se bude řídit následujícími pravidly:
1. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.
Podání žádostí k povinné školní docházce proběhne elektronicky.
2. Stejnou cestou se bude podávat i žádost o odklad školní docházky.
3. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy
období 27. – 30. dubna 2021.
Žádost podávají také zákonní zástupci dětí, kterým byl udělen odklad na školní rok 2021/2022.
4. Bližší informace o způsobu podání žádostí budou včas oznámeny
na webových stránkách školy – zskojetín.cz
Vedení školy

8

Kojetínský zpravodaj

Bojovnice bez meče
Každý bojuje za své. Někdo se dere
o vítězství ve sportu, jiný posouvá vědecké teorie. Někdo sbírá medaile,
jiný ceny za výzkum. Skuteční bojovníci svádí bitvy každý den. Bez fanoušků
a v nejběžnějších situacích. Naše samozřejmosti jsou pro tyto hrdiny vzácností a naopak – jejich běžný den bychom považovali za výjimečný.
Naše škola svoji statečnou princeznu
Fantagiro má. Byla to právě ona, která ve chvíli přechodu z obvyklé výuky
na distanční zůstávala v svém režimu.
Dvanáctiletá Markétka Večerková by
se bez příprav mohla ucházet o korunku královny krásy. Všeobecným
přehledem a zájmem o dění ve světě
by trumfla mnohé dospělé. Temperamentem a energií by podělila spoustu
dětí, které neví, jak naložit s množstvím možností, které se jim nabízí.
Ve třídě by jednoznačně zazářila jako
kometa. Bohužel, Markétka mezi spolužáky rozruch nepůsobí. Standardně
se s nimi totiž vídá stejným způsobem,
jako momentálně ve škole kromě těch
nejmenších všichni – na dálku.

3/2021
Ve skutečném setkávání s dětmi Markétce brání vrozená nemoc. Ta jí způsobuje v každodenním životě nemalé
potíže. Markétka musí neustále dodržovat přísná hygienická pravidla, a to
proto, že její tělo působí na viry a bakterie doslova jako houba. Právě z toho
důvodu je Markétka „doma“ hned na
dvou místech – ve skutečném domově
s rodiči a na speciálním oddělení FN
Olomouc, kde jí „druhá rodina“, zdravotní personál, pomáhá k tomu, aby si
mohla užívat všech radostí, kterými se
obklopuje. Není jich málo – Markétka
je velmi aktivní a volný čas nejraději tráví venku – na kole, na bruslích,
s pennyboardem nebo jen tak procházkou v lese. Markétka také ráda
plave a nejraději ze všeho cestuje.
I přesto, že současná situace poznávání nových míst nepřeje, Markétka se
nenudí. Je stále obklopena nejbližšími
a na dálku přáteli, mezi které počítá
i dceru české modelky Vlaďky Erbové.
V prosinci loňského roku se Markétka
stala „pilotním“ uživatelem speciálního
přístroje, který alespoň na čas odpomáhá od nejobtížnějších projevů nemoci. A ačkoliv její příznaky nevymizí

nikdy, může být Markétka svou otevřenou myslí a neutuchajícím proudem
síly vzorem všem, kterým osud do
cesty připletl podobnou překážku.
Článek vznikl s laskavým svolením zákonného zástupce.
Markéta Matějková

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Již přes rok žijeme v naší zemi s koronavirem. Tomu se muselo mimo jiné
přizpůsobit i školství. Mnohokrát již
byla omezena nejrůznějšími způsoby
školní docházka. Nejhorší je, že neustále není možné učit žáky tváří v tvář.
Přesto se distanční výuka naštěstí netýká všech. Od ledna dochází do školy

přípravná třída a spolu s ní první dvě
třídy. To nám umožňuje vzdělávat alespoň ty nejmenší. Přes všechny obtíže
také pokračují projekty, jež započaly
v minulých letech. Jedná se o Šablony
II, jež se blíží do finále. V dnešní době
na významu nabývají zvláště kroužky
doučování. To umožňuje procvičovat

a upevňovat látku. Určitě navážeme
v příštím roce využitím Šablon III.
Zároveň se připravujeme na zápis,
který na naší škole proběhne poslední dubnový týden. Jen uvidíme, zda
to bude distanční nebo prezenční formou.
Renata Vysloužilová

Základní škola Sladovní Kojetín
Zápis do 1. ročníku
základní školy a základní
školy speciální
pro školní rok 2021/2022
Termín: středa 7. dubna 2021 ve
13.30 hodin v budově Základní školy Kojetín, Sladovní 492
Co je třeba mít s sebou:
Rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce, cizinci pas nebo
jiný doklad a doporučení školského
poradenského zařízení (PPP, SPC) ke
vzdělávání ve speciální škole.
Naše škola je zřízena dle § 16 odst.
9 školského zákona, je určena pro
žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami:

- jsme nadstandardně vybavenou školou s bezbariérovým přístupem,
- výuka je přizpůsobena individuálním
možnostem a schopnostem žáků,
- třída základní školy speciální určená
pro žáky se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, se souběžným
postižením více vadami a s autismem,
- malý počet žáků ve třídách (sedm
až osm žáků ve třídě) umožňuje zcela
individuální přístup ke každému dítěti,
- v každé třídě pomáhá učiteli pedagogický asistent,
- ve škole pracuje vysoce kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků se
speciálně pedagogickou kvalifikací,
- k dispozici je bezplatná školní družina,
- zdarma nabízíme logopedickou péči,
- možnost zapojení v zájmovém krouž-

ku stolního tenisu v rámci mimoškolní
činnosti,
- dětem ve školní družině nabízíme
zdarma zapojení do kroužku pohybových aktivit v rámci projektu s názvem
Sportuj ve škole,
- v období letních prázdnin nabízíme
zdarma prázdninový program (prázdninový kemp), zaměřený na podporu
naučně – populárního vzdělávání žáků,
- škola velmi úzce spolupracuje se
školským poradenským zařízením,
- vybraným žákům jsou poskytovány
obědy zdarma ve školní jídelně.
Veškeré informace mohou zájemci získat osobně v kanceláři zástupkyně ředitele pro ZŠ, případně i telefonicky na
čísle 606 624 980.
Radka Dufková
zástupce ředitele pro ZŠ
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Gymnázium Kojetín
Hýbeme se online
Na přání rodičů žáků Gymnázium Kojetín zařadilo do distanční výuky od
1. února 2021 jednu nepovinnou online hodinu tělesné výchovy a všeobecné sportovní přípravy týdně. Hodiny jsou zaměřeny podle potřeb žáků
na odstranění zdravotních komplikací
souvisejících s distanční výukou, na
zmapování pohybových aktivit žáků,
na zadávání Sportovních výzev GKJ,
na představení a doporučení některých pohybových činností, které mohou být provozovány i v současné složité situaci, atd. Účast žáků na těchto
dobrovolných hodinách je v současné
době přibližně 35%.
Další akcí, kterou chceme přesunout
žáky z virtuálního světa do aktivit
v čase reálném, je projekt Sportovních výzev Gymnázia Kojetín, který
jsme nastartovali také 1. února 2021.
O co vlastně jde? Na každý týden pokračující distanční výuky připravujeme pro žáky i učitele jednu sportovní
výzvu. Pokud ji splní a pošlou nám
o tom důkaz, jsou zaevidováni a obdrží odměny. Za každá dvě splnění obdrží jedničku do TV případně do VSP.
Ale pozor, to není vše!!! Díky štědrým
sponzorům akce, Městu Kojetín, Městu Chropyně a firmě PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o., máme přichystanou celou řadu atraktivních věcných
cen. Na konci každé týdenní výzvy vylosujeme z těch, kteří ji splnili, jednoho
výherce věcné ceny v každé kategorii.
Na úplném konci projektu pak ohod-
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notíme hlavní super cenou ty žáky,
kteří splní výzev nejvíce, a oceníme
i nejaktivnější třídní kolektiv. Projekt se
slibně rozjíždí v několika kategoriích.
Soutěžíme v kategoriích žáků nižšího gymnázia (prima – kvarta), žáků
vyššího gymnázia (kvinta – oktáva,
1. ročník – 4. ročník) a učitelů GKJ. Jelikož se do plnění záludných pohybových úkolů zapojují i rodinní příslušníci
našich žáků, rozhodli jsme se nově
zpřístupnit Sportovní výzvy Gymnázia
Kojetín veřejnosti. Pro tu je projekt otevřen v platformě facebook skupinou
"Sportovní výzva Gymnázia Kojetín
– veřejnost". Musím přiznat, že zájem
žáků, učitelů i veřejnosti překvapil i nás
– samotné organizátory akce.
O zajímavé zpětné reakce není nouze.
Nejmenovaná žákyně GKJ: „Můj taťka
na mě tak dlouho koukal, jak se snažím zvednout ve stoji na jedné noze
ze země papír pouze ústy, až přestal
sledovat biatlon, začal mi radit a nakonec prohlásil, že jsem neschopná,
když se mi to ani na padesátý pokus
nepodařilo. Nevydržel, zvedl se z gauče, a že mi ukáže, jak na to. Hned
při prvním pokusu ztratil rovnováhu
a hlavou naboural do kuchyňské linky,
u které mamce prolomil dvířka. Tak
jsem ráda, že nejsem u nás doma jediná neschopná:-) Těším se na další
výzvu, kterou už ale budeme, podle
nařízení mamky, plnit ve sklepě“.
Sportovní výzvy připravujeme různé – rovnovážné, silové, koordinační,
vnitřní i venkovní, sranda výzvy i výkonnostní. Takže pokud máte chuť,

zapojte se i vy. Jste srdečně zváni.
Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat mým kolegyním Pavle Černé
a Marii Hudcové za pomoc s realizací
tohoto projektu. Buďme aktivní a pozitivní.
Jiří Štefek

Kojetínský zpravodaj

Rozhovor
s Kamilem Zalabákem
Další z našich rozhovorů bude patřit
úspěšnému studentovi GKJ, který má
sedmnáct let a chodí do sexty. Kromě
výborných studijních výsledků se věnuje i psaní článků. Konktrétně působí
jako dopisovatel pro Týdeník Kroměřížska a od nového roku zahájil spolupráci i s fotbalovým webem Fotbalportal. Také fotbal aktivně hraje a působí
i jako fotbalový rozhodčí pro dospělé.
Tuto pozici zastává přes dva roky
a pro Kojetínský zpravodaj se rozhodl
odpovědět na několik dotazů, za což
mu děkujeme.

Jak ses k publikování článků dostal?
Začalo to někdy po příchodu na GKJ,
kdy jsem začal psát slohové práce
v hodinách češtiny. A když jsem v tom
získal nějakou zkušenost, tak jsem začal publikovat na webových stránkách
GKJ a později jsem přispíval i do Kojetínského zpravodaje. Myslím si, že
dnes už jsou moje články na obstojné
úrovni, ale pořád je co zlepšovat a každý článek, co jsem psal, bych dnes
napsal ještě o něco líp. Nejvíce musím
poděkovat učiteli Matějčkovi, který mě
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učil v nižších ročnících češtinu a de
facto mě ke psaní přivedl.
V jakém týmu hraješ fotbal a na jaké
pozici působíš?
Hraji v dorosteneckém týmu v Chropyni a už od přípravky se věnuji převážně chytání. S týmem hrajeme
Krajskou soutěž Zlínského kraje, ale
vlivem současné situace jsme odehráli
poslední zápas v půlce října a už čtyři
měsíce jsme bez tréninků.
Jaké soutěže převážně rozhoduješ
jako rozhodčí a měl jsi už nějaký
konflikt s hráči?
Působím od svých patnácti let jako
rozhodčí OFS Kroměříž. Pískám
v mužské kategorii okresní soutěže,
ale tak jako každý jsem začínal na
utkáních mládeže. Jinak ,že bych se
dostal do nějakého závažného konfliktu, to se mi zatím nestalo. Nicméně
občas si s hráči vyměním názory, které
moc spisovné češtiny neobsahují.
Využíváš při psaní sportovních
článků i své zkušenosti rozhodčího?
Při psaní využívám hodně věcí. Důležité je mít přehled o tom, co se v daném týmu děje, a pořád být v aktuálním dění, takže člověk musí sledovat
zprávy, číst články a je jedno, jestli je
pracovní týden nebo víkend. Částečně své zkušenosti z pozice rozhodčího
využívám, ale že by to bylo v nějaké
větší míře, to bych netvrdil.
Jak zvládáš takovou kombinaci volnočasových aktivit se studiem na
gymnáziu?
Zatím je to v klidu, protože mám distanční výuku, a kromě školy se zaměřuji pouze na psaní. Ale až bude situace normální a budu celé víkendy běhat
na fotbalových hřištích, pak to bude
zajímavé. Pevně věřím, že si to časově naplánuji tak, abych stíhal všechno
s co nejlepšími výsledky.
Jaký předmět na gymnáziu tě nejvíc
baví, a naopak s čím bojuješ?
Nemám předměty rozdělené na ty,

co mě baví, a ty, s kterými bojuji. Je
to vždy o tom, jaké téma zrovna probíráme. Nicméně hodně se zajímám
o společenské vědy a jde mi i o to,
abych se zdokonalil v českém jazyce.
V životě budu potřebovat i cizí jazyky,
tak se snažím i tam pracovat s maximálním úsilím, protože ještě nejsem
zdaleka na úrovni, kterou bych si představoval.
Který článek nebo rozhovor považuješ za nejúspěšnější?
Bude to určitě jeden z rozhovorů, ale
který je nejlepší, říct neumím, protože
všechny jsou zajímavé. Největší poděkování patří těm, kteří mi odpovídají na
otázky, protože vždy řeknou něco, co
lidi zajímá. Všichni, které jsem zatím
oslovil, a byli to převážně profesionální
fotbalisté z české ligy, mi vždy poskytli
co nejlepší odpovědi, ale připravoval
jsem i rozhovory z jiných sportovních
odvětí a ty také sklidily úspěch.
Do jaké míry tě ovlivnila současná
situace a jaký máš na ni názor?
Ovlivnila mě celkem hodně. Fotbal se
nehraje a škola je pouze online, ale já
věřím, že jak se proočkují nejrizikovější
skupiny obyvatel, tak pak už se začne
všechno pomalu rozvolňovat a bude
zase dobře. Hodně lidí, tak jako já, je
už frustrovaných z toho, že nemohou
žít jako za normálního stavu, ale jiná
cesta než přes dodržování vládních
opatření nevede. A hromadné protesty
akorát normální život oddálí.
Kam povedou tvé kroky po maturitě
a připravuješ se už?
Do maturity mám ještě čas, že bych
se cíleně připravoval, to se říci nedá.
Nicméně snažím se z hodin odnést
vždy maximum a udržuji si všeobecný přehled, který je pro publikování a vnímání života hodně důležitý.
Kroky po maturitě povedou na VŠ,
a co se týká vzdálené budoucnosti, tak
by mě bavila práce u policie.
Rozhovor připravil student
sexty GKJ David Bíbr

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-

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
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Masopustní týden
Co dělat, když nejde nic dělat? Letos
jsme si užili masopust tak trochu jinak. Zahájili jsme toto veselí v tučný
čtvrtek 11. února 2021, kdy podle tradice má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle. Oblekli jsme
se do černobílého jako tučňáci a dali
si sytý oběd. V neděli jsme se snažili
inspirovat ostatní tancem pro radost.
Nedělí začínala v dřívějších dobách
hlavní masopustní zábava, které se
lidé účastnili po bohatém obědě často až do rána. V každém kraji byly
vymyšleny jiné názvy a jiné zvyklosti.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý.
Právě v tento den se pořádaly průvody maškar nebo žákovské divadelní
hry. My jsme pekli koblížky a receptem jsme přispěli do sbírky receptů.
Na Popeleční středu, první den postní doby, jsme zveřejnili čtyřicetidenní výzvu symbolizující čtyřicetidenní
půst. Každé ráno si účastník vybere
jeden úkol dle libosti a plní jej dle
svého nejlepšího svědomí a to až do
3. dubna. Jsme zvědaví, kdo vydrží
do konce.
ddm

Valentýnské
motání a přání
Před budovu DDM Kojetín jsme instalovali srdce z drátu pro ty, co chtěli
přispět svou aktivitou ke společnému
dílu. Srdce jako symbol lásky, ale také
odvahy a bojovnosti, tady bylo připraveno k zapletení provázku, vlny, mašle
nebo pruhu látky nejlépe červené barvy. Zároveň bylo možné zavěsit valentýnské blahopřání na určené místo.
Ten, kdo se zastavil, tak si pro radost
mohl odnést srdce z látky, drátku nebo
keramiky s láskou připravené…
ddm

PŘIPRAVUJEME
31. března 2021 Jarní ples
V průběhu března Spuštění přihlašování na tábory
Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na www.ddm.kojetin.cz
a facebookových stránkách DDM Kojetín.

Městská knihovna MěKS Kojetín
Půjčujeme ve výdejním okně!
Na základě rozhodnutí vlády začala naše knihovna od 16. února 2021 půjčovat knihy na výdejním místě,
kterým je vstup do oddělení pro dospělé čtenáře, a to v těchto dnech:
Úterý 9–11 a 15.30–17 hodin
Čtvrtek 9–11 a 15.30–17 hodin
Před návštěvou knihovny je třeba udělat objednávku knih:
- prostřednictvím on-line čtenářského konta:https://katalog.kojetin.cz
- telefonicky: 581 762 295, 777 593 984
- e-mailem: knihovna@meks.kojetin.cz
Půjčovny zůstávají nadále uzavřeny.
Výdejní místo slouží pro obě oddělení (děti+dospělí).
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Právě probíhá

Velká
čtenářská soutěž!

Pozor! Pozor! Malí i velcí čtenáři!
Už máte dost volna a mobilů?
Nabízíme něco víc.
Přijďte do knihovny soutěžit!

Využijte možnosti „výdejního místa“.
„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
na telefonním čísle 581 762 295, 777 593 984
nebo e-mailem: knihovna-det@meks.kojetin.cz
Více se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín

Městské kulturní středisko Kojetín
Zhusta, chlapci, zhusta,
konec masopusta
pokračování z titulní strany

Podle záznamů pamětnice Josefy
Uhrové narozené v roce 1860 zábava
před půlnocí byla bujará, jako by měl
přijít konec světa. Tančil se divoký tanec „Na konopě“, při kterém se vyskakovalo do výšky a bylo při tom mnoho
křiku. V největším a nejdivočejším
muzikanti náhle přestali hrát a odhodili nástroje. Ženy i děvčata šly domů
a v hospodě zůstali jenom muzikanti
a muži, aby mohli pochovat basu „Barboru“, jak se říkalo. Na černou plachtu
položili basu, kolem ní se rozestavěli
všichni chlapci a začali nad ní naříkat:
„Nesl sedlák ke kovářovi radlicu, on
mu ju spálil na polovicu, eště sedlák
kovářa chválil, že mu ju celó nespálil.“ Naříkání ukončili zpěvem, jako
když kněz odříkává nad rakví: „Lunge
pripeti, lunge cempr, sekula sekulórum. Amen…“ Pak ji několik chlapců
zvedlo ze země a začali s ní obcházet
okolo hospody, ostatní naříkali. Až se
průvod zastavil a několik z nich zapělo: „Rekvijem, kde s ňó pácnem?“
Jeden odpověděl: „Na zem!“ Položili
ji na zem, rozestavili se okolo ní, pla-
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kali a nakonec zpívali: „Rozlóčíme se
s tym tělem, nehme ho spat s pokojem, ať nám tady odpočívá a nám peníze z kapce nevydírá. Ámen…“ Pak
začal zpěv a zapíjení „žalu“ pivem,
až do rána. Pamětnice vzpomínala,
že „Barboru“ pochovávali ve staré
hospodě U Seitla, která se nacházela na místě, kde stávalo knihkupectví
Bohumíra Veselého, dnes budova na
Masarykově náměstí, kde sídlí drogerie Teta. Stará
Seitlová měla k tomuto účelu černou
plachtu, do které
basu zamotali. Na
basu hrával Glacner z Růžové ulice.
Poté už následoval čtyřicetidenní
půst, který naši
předkové přísně
dodržovali a trval
až do Velikonoc.
Kéž by tomu bylo
tak, a půst trval
pouze do Velikonoc. Za poslední
rok jsme si užili půstu víc než
dost. Naši předko-

vé půst poměrně přísně dodržovali,
protože věděli, kdy skončí, byl dobrovolný a pokud ho porušili, nikdo je
za to neperzekuoval. My to bohužel
nevíme, ale doufáme, že se brzo prolomí ledy, náš život se vrátí opět do
normálu a nekonečný půst se změní
v nekonečné veselí nezkalené restrikcemi a mnohdy nesmyslnými nařízeními naší vrchnosti.
-miza- foto: svah
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z archívu manželů Gardavských
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Radim Klaper:
Černobílý svět aneb Čtyři malé básně v próze
Křídla
Na nedalekém stromě černý pták sedí. Tak svobodný a zranitelný. Smí odletět, kam se mu jen zachce, nemá žádná
omezení. Smutně koukám z okna, slovy neumím vyjádřit
své myšlenky. Venku peřina bílá se na mě třpytí, jak mi chybí ty mrazivé dny na horách. Cítím se jako pták bez křídel.
Motivace utichá, jak dlouho se to zvládat dá? Velká vlna
plná temna zalila celý svět jako povodeň. Lidé jsou nešťastní, smějí se i pláčou. „Leť pryč, ty posle špatných zpráv,“
křiknu nahlas z okna. Jen roztáhne křídla a letí do neznáma.

stejně sám. Začínám pociťovat chlad. Podlehnu té zimě,
rozloučím se s lípou a vracím se domů.

Cesta

Zeď
Odbila osmá hodina a začíná školní den. Nikde nikdo, jen
se ozývají hlasy. Pan učitel zmizel na dlouhé měsíce, jen
pár vět jsem zaslechl. Kamenná zeď se stále zvětšuje, ale
jen hrstka ji chce bourat. Většina přes ni jen opatrně nahlíží.
Nechuť i ochota, přizpůsobivost a někdy i lenost nás dlouhodobě provází. Výuka končí.

Tolik nevlídného, jako by snad ani nic pozitivního neexistovalo. Nesmysl! Umění je mou cestou ze smutku. Prostor,
jak se vyjádřit, ale i předvést. Vytvořit dílo veliké a zapsat
své obyčejné jméno do dějin. Jenomže co namalovat?
Něco veselého, co třeba karnevalové masky? Ze sousedního okna nějaká postava kouká. Bystrým zrakem se dívá
do protějšího domu. Nějaký kluk se tam štětcem ohání
a pohybuje se do rytmu Vivaldiho Čtvera ročních období.
„Asi blázen,“ pomyslí si.

Chlad
Utíkám do přírody, nikde ani noha. Mráz proměnil krajinu
k nepoznání. Kde se dříve veselily kvítky pampelišek, jen
led a sníh. Kde ptáci měli svůj koncert, hrobové ticho. Až
nyní vidím siluetu lidské postavy, která se však ztrácí v dáli.
Silný vítr víří krystalky sněhu. Příroda odkrývá svou nemilosrdnou tvář. Zanedlouho přijdu k osamocenému stromu,
který roste uprostřed pole. Jen dva zajíci mu dělají společnost. Koruna se tyčí do značné výšky. Tak úchvatný ale
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Charita Kojetín

Vážení dárci,
i letos k vám přišli Tři králové a jako
vždy přinesli radost a Boží požehnání. Aktuální okolnosti tohoto roku však
způsobily, že koledníci nezazvonili
u vašich dveří, ale koledování se přesunulo do virtuálního světa a zapečetěné pokladničky byly rozmístěny na
obecní úřady, do obchodů, lékáren
a kostelů. Cíl koledníků zůstal stejný –
pomoc lidem v nouzi.
Tříkrálová sbírka do zapečetěných
pokladniček byla k 24. lednu 2021
ukončena.
Výtěžek z těchto zapečetěných pokladniček je následující:
Kojetín
14 912 Kč
Měrovice nad Hanou
2 473 Kč
Křenovice
4 451 Kč
Uhřičice
3 684 Kč
Polkovice
6 383 Kč
Lobodice
6 150 Kč
Celkem
38 053 Kč
Děkujeme všem, kteří přispěli a „našli
si nás“, když koledníci za nimi nemohli

přijít osobně. Děkujeme všem partnerům, kteří nám umožnili umístění kasiček ve svých objektech a provozovnách. Velice si vážíme vaší podpory.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří se
TKS rozhodli podporovat dlouhodobě
a pravidelně prostřednictvím DMS.
Pokud by ještě někdo chtěl přispět
do sbírky nebo se k němu tyto informace ještě nedostaly, je možnost
přispět i nadále, a to do 30. dubna
2021 prostřednictvím ONLINE nástrojů:
• PŘEVODEM NA TŘÍKRÁLOVÝ
ÚČET 66008822/0800, variabilní symbol 77707010 (tento variabilní symbol
JE NUTNÉ uvést pro připsání příspěvku Charitě Kojetín)
• PLATBA POMOCÍ QR KÓDU
QR kód, kde jsou výše uvedené údaje
nastavené
• PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE KASIČKY, a to na webu www.trikralovasbirka.cz (pro připsání pro Charitu
Kojetín nutné zadat PSČ 75201)
• DÁRCOVSKÁ DMS (přispět můžete

také formou jednorázové nebo trvalé
platby)
Telefonní číslo zaslání DMS: 87 777
Tvar DMS (jednorázové nebo trvalé):
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV
KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV
KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV
KOLEDA 90
Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz
Letošní koleda bude použita na tyto
účely:
- Přímá pomoc lidem v nouzi, lidem
bez přístřeší a bez prostředků.
- Pokračování ve financování úvěru na
automobil Dacia Logan pro zdravotní
sestry.
- Financování části úvěru na nákup
budovy pro zkvalitnění a rozšíření služeb Charity Kojetín.
Děkujeme za každý váš příspěvek!
Každá koruna pomáhá!
Charita Kojetín

Centrum sociálních služeb kojetín informuje
Domácí aktivity
pro každého
Z důvodů dlouhotrvajícího nouzového
stavu a mimořádných opatření směřujících k zákazu setkávání stále nemůžeme s našimi seniory pořádat žádné
akce nebo společné aktivity. Proto jim
připravujeme aktivity na doma, kterými
se můžou zabavit a rozptýlit. Tentokrát
jsme pro naše seniory nachystali akti-

vitu – trénovaní paměti. Připravili jsme
jim pracovní listy, které obsahují různé
doplňovačky, osmisměrky, očíslovaná
písmena, spojování slov podle abecedy aj. Také jsme sepsali užitečné
tipy, které pomohou udržovat paměť
v kondici.
Jednou z nejčastějších obav seniorů je
totiž zhoršení paměti a nástup nemocí
jako je Alzheimerova choroba. K úbytku neuronů dochází zejména ve chvíli,

kdy mozek nedostává nové podněty,
proto je pravidelné procvičovaní paměti velmi přínosné.
Do krátkodobé paměti se ukládají informace jen na několik desítek sekund.
Abychom si zapamatovali co nejvíce,
je potřeba tyto informace opakovat
a spájet do souvislostí. Základem je
tedy číst, opakovat si, luštit křížovky
nebo sudoku a snažit se zapamatovat
si co nejvíce informací.
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Nabízíme užitečné tipy na trénink
paměti:
1. Počítání bez kalkulačky
Skvělým cvičením je počítání zpaměti. Připravte si základní matematické
příklady a postupně můžete náročnost
zvyšovat. Můžete například sčítat položky na účtence z posledního nákupu.
2. Vaření podle nových receptů
Při vaření člověk zapojuje několik smyslů zároveň, a pokud k tomu přidáte
podnět v podobě doposud nevyzkoušeného postupu, mozek se probere
z letargie a vliv na paměť je prokazatelný.
3. Učení se cizím jazykům
Jakmile se přestaneme učit, mozek
ochabuje. Skvělým tipem je vyzkoušet
studium nového jazyka, který si starší
lidé mohou procvičovat třeba s vnoučaty.
4. Kreslení map zpaměti
Zahrajte si s vašimi blízkými na kartografa. Až se příště vydáte na procházku parkem, nakreslete společně po
návratu mapu, kudy jste šli. Toto cvičení je výtečným stimulem pro paměťové
centrum.
5. Skládání puzzle
Skládání puzzle klade nároky na motorické schopnosti a představivost zároveň. Jedná se o skvělý podnět pro
zvýšení mozkové činnosti.
6. Luštění křížovek
Luštění křížovek představuje pro starší lidi zábavnou činnost, která prokazatelně stimuluje mozek a zlepšuje
paměť. Prospěšné jsou také další hry
se slovy, jako například Kris Kros.
7. Vyprávění příběhů
Vyprávění příběhů je skvělým stimulem pro paměť. Vyprávějte sami sobě
příběhy z dětství nebo děj oblíbeného
filmu. Budete překvapeni, jaké detaily
si díky vyprávění vybavíte.

3/2021
8. Více činností najednou
Soustřeďte se na více činností najednou. Můžete například číst noviny
a u toho poslouchat rádio. Soustředit
se na více vjemů je náročné, odměnou
je však zlepšení kognitivních funkcí
jako je pozornost, koncentrace, prostorová orientace, paměť a další.
9. Známé činnosti poslepu.
Řadu činností provádíme takřka automaticky, jedná se zejména o běžné
věci, jako je mytí nádobí nebo zavazování tkaniček. Pokud člověk u takové
činnosti zavře oči, musí se opět soustředit na své pohyby a zapojí i centrum paměti.

Výzkumníci radí: Procvičujte paměť
alespoň deset minut denně.
PZ

Distribuce respirátorů občanům Kojetína
Občanům s trvalým pobytem v Kojetíně
(Kojetín I–Město, II–Popůvky a III–Kovalovice) ročníku 1951 a starším,
bude Město Kojetín v pondělí 1. března 2021 distribuovat
respirátory FFP2,
aby mohli vstupovat v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR z 22. února 2021
mj. do prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízení,
zařízení soc. služeb a prostředků veřejné dopravy.
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!“ Žalm 57,2a

Program svátečních setkání v březnu 2021 (v čase „postním a Velikonočním“)
7. 3. 2021 Neděle – 3. postní (Oculi)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

28. 3. 2021 Neděle – 6. postní (Palmarum - Květná):
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

14. 3. 2021 Neděle – 4. postní (Laetare)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

1. 4. 2021 Čtvrtek – Zelený
biblická hodina
od 17.00 hodin na faře kolem stolu
(Poslední pomazání, Poslední večeře Páně,
modlitba v Getsemane, Velký pátek - Pašije)

21. 3. 2021 Neděle – 5. postní (Judica - Smrtná)
bohosplužby
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

4. 4. 2021 Neděle – Vzkříšení; Boží hod Velikonoční:
slavnostní bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

„A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý, který od zla upouští.“ Joel 2,12-13
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:

Starosta města Kojetína
zve na

17. zasedání zastupitelstva města Kojetína
které se uskuteční
v úterý 30. března 2021 od 16 hodin
v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8.
Leoš Ptáček, starosta města
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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

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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Pohledem fotografa
Když se láme nadvláda zimy a nastává předjaří, vypadá příroda zajímavě.
Poetika Masarykova náměstí a pohledu na kostel Nanebevzetí Panny Marie v krátkém období sněhu.

Rozmrzající rybník Jordán se zbytky mizících vyznačených kluzišť.

Topoly u řeky Moravy pod Kojetínem a osvětlené brázdy polí.

A když se boří staré domy, vypadá to takto – demolice v areálu Obory.

Jiří Šírek

21

Kojetínský zpravodaj

3/2021

Fotokvíz Poznáte Kojetín?
Fotografie z čísla 2/2021:
č. 1 Hasičská lezecká věž na kraji „židovského“ parku
za synagogou, Palackého ulice. Věž byla postavena
v roce 1927 a zbořena odstřelením! v roce 1980.
č. 2 Tržní náměstí, původní objekt kamnářství Josefa
Macíka, nyní dům MVDr. Pekárkové.
č. 3 Domek bednáře a zároveň židovského hrobaře
Emericha Kačírka, později rodiny ševce Slavíčka, pod
zdí židovského hřbitova v Olomoucké ulici.
č. 4 Secesní židovská obřadní síň z roku 1901, postavená dle návrhu architekta Wilhelma Stiassneho v Olomoucké ulici u židovského hřbitova. Byla zbořena v 70.
letech 20. století.
č. 5 Sodovkárna Kotouček, 20.–30. léta minulého století.

1

5

2

6

3
4
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. února 2021 se dožil svých 80. narozenin náš bratr,
čestný velitel SDH Kojetín, nejstarší člen sboru

pan Václav Baďura
Mladým požárníkem byl od roku 1955, řádným členem od roku 1958, v roce 1968 absolvoval
velitelský kurz. V letech 1969 až 2000 pracoval jako hasič z povolání na stanicích
v Přerově, v Kojetíně a v Prostějově. V letech 1968 až 1993 byl velitel okrsku Kojetín.
Od roku 1980 do 2013 byl velitel JSDH Kojetín, poté byl starosta sboru.
Bratře Václave Baďuro, přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho sil do dalších let!
SDH Kojetín a JSDH Kojetín

Dne 16. března 2021 se dožívá krásného výročí 90 let

pan Rudolf Charuza z Kojetína
Mnoho zdraví, štěstí, lásky, optimismu a žívotní pohody
přejí Květoslava s rodinou, synové, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínky
Dne 19. března 2021 vzpomeneme tichou vzpomínkou na

pana Josefa Bosáka
Je tomu již patnáct let, co nemůžeme jeho svátek slavit v kruhu rodiny,
ale jen s úctou položit kytičku na hrob a zapálit svíčku.
Manželka Miluše, syn Jaroslav a sestra Božena z Bezměrova.

Dne 17. února 2021 jsme si připomněli nedožité 80. výročí narození

pana Milana Rumplíka
Stále vzpomíná družka Emílie a dcera Lenka s rodinou.

Dne 10. března 2021 by se dožil jubilea 110 let

pan Josef Chovanec
S láskou vzpomíná syn Vratislav s manželkou Slavicí a vnuci Milan, Dušan a Pavel s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji kojetínskému hasičskému sboru za profesionální postup při zásahu vzníceného osobního automobilu
dne 2. ledna 2021 v Družstevní ulici.
P.S. Rovněž tak děkuji i paní, která si všimla doutnajícího automobilu, a požár nahlásila,
jinak by došlo k rozsáhlejším škodám. J. Řezáč
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