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Druhým rokem sužují
takřka celý svět opakované útoky nejrůznějších
mutací viru, jehož název
se stal snad nejčastěji používaným slovem
ve všech jazycích. Jaké
dopady má současná situace na město Kojetín,
jsme se zeptali starosty
města Leoše Ptáčka.
Nemyslím, že dopady na
naše město jsou dramatičtější než na kterékoli jiné.
Ekonomicky jsou traumatizovány všechny veřejné rozpočty stejně. A i ve společenské rovině se pochopitelné omezení pohybu osob a zákazy
všeho druhu podepisují na lidech všude stejně. Anebo alespoň velmi podobně.
Mluvíte o traumatizování veřejných rozpočtů. V lednovém zpravodaji jste ale psal o dalším rozvoji města
a velkých investicích.
Vlády snad všech evropských zemí sanují městům a obcím
průšvih v podobě výpadku daňových příjmů nejrůznějšími
kompenzacemi. Donekonečna to samozřejmě možné nebude, ale díky tomu, že prozatím bere zadlužování veřejného sektoru na sebe především stát, město Kojetín může
fungovat celkem pohodlně. Kupříkladu kraje si v tomto
ohledu stojí nepoměrně hůř.
Považujete takovýto život na dluh za správnou cestu?
Na takto položený dotaz neexistuje strohá odpověď. Obecně platí, že život na dluh není žádný zločin, pokud společnost zvolí správnou míru. To ostatně platí i o kterékoli soukromé firmě, o kterékoli rodině. Téměř žádná domácnost si
nepořídí vlastní bydlení bez hypotéky, s dluhovou službou
pracuje každá normálně fungující soukromá firma. V případě řešení současné situace je nepříjemné především, že
se nejedná o nic předem dobře naplánovaného, promyšleného, cíleného. Nastalo zcela mimořádné období, vláda
musela operativně zareagovat a v tomto ohledu zvolila ces-
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Česká republika si další zadlužení může,
ke štěstí nás všech, dovolit. Ale všechno
má své meze.
tu správnou. V okamžiku, kdy by se rozhodla teď spořit, příkladně proto, že přenášet dluhy na další generace je nemorální, dopady na ekonomiku by byly naprosto devastující
a ve výsledku by ty další generace, pochopitelně stejně,
jako současná, dopadly podstatně hůře. Česká republika
si ve srovnání se světem stojí v oblasti veřejných financí
výborně a další zadlužení si může, ke štěstí nás všech, dovolit. No ale všechno má své meze, pokud by současná
situace měla mít pokračování podle podobného scénáře
i v dalších letech, může plošně dojít k významnému poklesu životní úrovně a společenským změnám.

Když se dílo daří, drtivá většina populace se
o důvody, proč tomu tak je, příliš nezajímá.
Přece si nebudeme kazit mejdan...
Společenským změnám?
Já se o tomto nechci příliš rozepisovat. Mohl bych být pasován na šiřitele poplašných zpráv /úsměv/. Obecně platí,
že když se dílo daří, drtivá většina populace se o důvody,
proč tomu tak je, příliš nezajímá. Přece si nebudeme kazit
mejdan, když zábava je v nejlepším. Jakmile se dařit přestane, úsměvy na tvářích zmrznou, stejně drtivá většina lidí
zbystří, a v tu ránu se na scéně objeví tisíce “odborníků”,
kteří znají řešení, jak se znovu dostat na výsluní. Bohužel
se ale jedná o spleť obrovského množství nesourodých,
mnohdy zcela protichůdných, názorů, a hledání univerzálního viníka. Jednou je to ten neopatrný Číňan, který z laboratoře na nás virus vypustil, podruhé bezohledný Američan,
který to všechno ze zákulisí řídí, potřetí zmatený premiér,
který neřídí vůbec nic. Na každé z těchto možností může
něco být, ale ve výsledku by pomohlo ze všeho nejvíc,
kdybychom dokázali být disciplinovaní, nesnažili se každý hledat svoji individuální cestu, a ve velké úctě chovali
odborníky, u nichž je podstatně větší pravděpodobnost, že
společnost z dnešní vážné situace vyvedou. Emocionálně
založení umělci, kteří mluví o potlačování svobod, ovšem
kteří současně mají díky své popularitě schopnost poměrně účinně manipulovat masami, to opravdu nebudou.
A nebude to ani tradičně sebestředný exprezident, kterému
údajně dosud nikdo matematicky věrohodně nedoložil, že
nějaký problém existuje.
pokračování na další straně
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volbách pravděpodobně dojde ke změnám u kormidla, já

Ze všeho nejvíc by pomohlo, kdybychom bohužel ale příliš neznám jasně lepší variantu. V čele žádné
dokázali být disciplinovaní, nesnažili se z dnes opozičních politických stran nebo alternativních hnukaždý hledat svoji individuální cestu.
tí nevidím charismatickou a odolnou osobnost, dominantníNemyslíte, že mnohé je především vina špatné komunikace české vlády směrem k občanům?
Jistě, že to tak částečně je. Já vládu nikdy nebudu kritizovat
za to, že nám omezí pohyb nebo nasadí na obličeje respirátory. V dané situaci něco udělat musí. A pokud se odborníci,
kteří politikům radí, shodnou, že to pomůže, tak to prosím
nezpochybňujme.
Tento názor dost možná sdílí většina populace v Česku, jen, nemyslíte, že mnohá z opatření přicházejí příliš
pozdě, a proto nejsou dostatečně účinná?
Pravděpodobně ano. Jenže to má jako obvykle i druhou
stranu mince. Vzpomeňte si na loňské léto. Krásné počasí,
počty nakažených na minimálních číslech, řada respektovaných odborníků mluví o doznívající pandemii. A teď má
přijít politik, a zavřít v polovině prázdnin koupaliště, nařídit
preventivně nošení roušek nebo zatarasit hranice. Anebo
od září děti neposlat do škol kvůli dalšímu ataku viru, který
možná přijde, anebo taky ne. Dovedete si představit reakci
voličů? Dva měsíce před volbami toto nedoporučí vládnoucí garnituře žádný manažer předvolební kampaně. Pak dojde na podzim k dramatickému nárůstu počtu nakažených
a opoziční strany hrozí vztyčenou pravicí. Tvrdí, že oni tohle všechno předpokládali a opakovaně vládu upozorňovali. Kdepak, ani kterákoli jiná politická partaj by si pod sebou
před říjnovými volbami nepodřízla větev. I kterýkoli jiný velitel by zareagoval velmi podobně, opoziční politik je ovšem
v komfortní situaci v tom smyslu, že rozhodnutí na něm neleží, a může se tedy velmi pohodlně věnovat pouze konstruktivní kritice... No ale to nic nemění na faktu, že si vládnoucí
garnitura počíná bohužel dosti zmateně a ztrácí důvěru lidí.
A to je právě to, co je sebevražedné ze všeho nejvíc. Politik,
který ztratí důvěryhodnost, může přijít i s tou nejrozumnější
myšlenkou, a stejně zůstane nevyslyšen. Pak všemu nasadí
korunu tradičně vulgární prezident, který umělce nazve snobskou sebrankou, nebo vzkáže krachujícím hospodským, že
jim to patří, protože hospod jsme měli zbytečně moc.
Řekl jste, že vládu nebudete kritizovat za přijetí současných opatření. Za kvalitu řízení státu tedy ano?
Přesně tak. Strašně mi vadí nekoncepčnost vedení naší
země. A ještě víc zjevné upřednostňování kroků populárních před rozhodnutími, která přináší efekt dlouhodobý.
Naprostá dominance politického marketingu nad kvalitním
managementem a pevnou ideologií. Premiér prohlásí, že
průběh očkování bude řídit on sám. Nikdo druhý by to patrně nezvládl. Pak si dá záležet, aby bylo na instagramu
a z každého televizního záběru patrné, jaké má kruhy pod
očima. Bodejť by neměl. Mám obrovské pochopení pro každého, kdo se podílí na vedení země v tak netypické době.
Je mi naprosto jasné, že pro všechny vrcholné vládní politiky to musí být záběr jako hrom. Pracují pod obrovským tlakem, mediálním drobnohledem, a já jim jejich situaci vůbec
nezávidím. To ale neznamená, že voliči nemají právo na kritiku. Mají, a tentokrát je na místě. Po dalších parlamentních
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ho lídra, který by měl šanci těšit se všeobecnému respektu
a dokázal Čechy semknout. Před očekávaným příchodem
horších časů stále nikdo dostatečně jasně nehovoří o revizi přebujelého systému sociálních dávek, soběstačnosti
ve výrobě vepřového masa, obnovení zašlé slávy kdysi početného stáda dojnic. Vypadá to, že namísto nenáviděné
řepky rolník naseje v dalších letech spíše marihuanu než
obilniny.

Je mi naprosto jasné, že pro všechny
vrcholné vládní politiky to musí být záběr
jako hrom. To ale neznamená, že voliči
nemají právo na kritiku.
To nejsou zrovna příjemné vyhlídky. Obvykle z vás vyzařuje spíš optimismus.
Ale ne, ten chci šířit dál, důvod k optimismu lze najít vždy,
i v dobách neveselých /úsměv/. A taky se můžu mýlit, třeba
tentokrát bych se mýlil velmi rád... Vadí mi prostě neprofesionalita v řízení státu. Taky neúcta k práci lidí zejména
ve zdravotnictví nebo sociálních službách ze strany radikálních demonstrantů – popíračů roušek a dalších opatření.
Vadí mi člověk, kterého policajt upozorní, ať si nasadí respirátor, a on po něm začne řvát, že má dodržovat odstup
dva metry namísto toho, aby slušně pozdravil, nasadil si jej
a pokračoval v chůzi...
Kdy myslíte, že se zase vrátí život do normálu?
To samozřejmě vůbec nevím, ale chci věřit tomu, že do léta
k několika milionům Čechů, kteří už nákazou prošli, přibude
dalších několik milionů naočkovaných a příští podzim se už
nezopakuje. Snad.
Občany pochopitelně zajímá zejména běh života v našem městě.
V Kojetíně se dál bude postupně život měnit k lepšímu, tento vývoj nám žádný mikroorganismus nenabourá. Je možné, že ještě před létem budu mít pro naše obyvatele řadu
zásadních informací, které si rádi přečtou /úsměv/
Díky za rozhovor, budeme se těšit na další Vaše příspěvky!
-rrkz-

V Kojetíně se dál bude postupně život
měnit k lepšímu, tento vývoj nám žádný
mikroorganismus nenabourá.
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Kojetínský zpravodaj

4/2021

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Oznámení Českého statistického
úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
v České republice
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu,
domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba
podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online,
tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími
osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má
v rozhodný okamžik na území České
republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na
území České republiky udělen azyl,
doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je
na území České republiky v rozhodný
okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý
byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje
pouze na cizince, kteří jsou v České
republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje
a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále

jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání
přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu
7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem
terénních prací a ústředními správními
úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních
sčítacích obvodů v obci včetně jejich
vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech
sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku
sčítání a oficiální internetové adresy
sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím
údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá
plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která
není plně svéprávná, poskytne údaje
její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná
za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se
provádí vyplněním sčítacího formuláře
pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo
správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich
zápisem do sčítacího formuláře buď
v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021,
nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací

komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře,
případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař
předá členu domácnosti, osobě žijící
mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný
sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu
prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo
domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář
v odpovědní obálce na poště nebo jej
vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo
sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu
prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské
statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni
o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost
mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.
Marek Rojíček, předseda
Českého statistického úřadu

Bezpečně, online, raz dva.
Sčítání začíná 27. března 2021.

kou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek

České pošty nebo odevzdat na cca
800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických
požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března
2021. Do 9. dubna 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. dubna do 11. května
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygienič-
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Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké
veřejnosti informace o sčítání a jsou
také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.
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Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení,
rozvoji infrastruktury nebo plánování
lepší dostupnosti služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete
na webu www.scitani.cz
Kontaktní místo Českého statistického úřadu
ČSÚ Olomouc
Jeremenkova 1142/42, Hodolany
772 11, Olomouc
Telefon: 585731516
Seznam kontaktních míst České pošty
a Českého statistického úřadu včetně
aktuální otevírací doby a kontaktů lze
od 6. března 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz

Informace pro občany
Sběr nebezpečného
odpadu v Kojetíně
v roce 2021
Mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly BIOPAS Kroměříž spol.
s r. o.:
- ve čtvrtek 15. dubna 2021
Stanoviště sběru odpadů a doba
přistavení:
1. Padlých hrdinů, bývalé uhelné sklady 14.15–14.35 hodin
2. Blanská – parkoviště u Kroměřížské
ulice 14.40–15.00 hodin
3. Tržní náměstí – u čerpací stanice
15.05–15.25 hodin
4. Olomoucká – parkoviště u Jordánu
15.30–15.50 hodin
5. náměstí Svobody – parkoviště
u hřbitova 15.55–16.15 hodin
6. Náměstí Republiky – u centra žilní
chirurgie 16.20–16.40 hodin
7. Popůvky – u zastávky autobusu
16.50–17.10 hodin
8. Kovalovice – u kapličky
17.20–17.40 hodin
Ke svozovým vozům přineste vytříděné nebezpečné odpady:
- Znečištěné prázdné obaly: plechovky od laku, staré barvy a lepidla,
zabarvené a nalakované předměty
jako hadry, štětce, kalíšky, stěrky, hůlky na míchání.
- Prostředky na ochranu rostlin:
postřiky všeho druhu ze zahrad, pěstování ovoce, zeleniny a zemědělství.
- Barvy - laky: spreje – nátěry na dřevo, mořidla, laky ve spreji.
- Ředidla od nátěrových hmot: čistící benzin, terpentýn, rozpouštědla.
- Baterie: tužkové baterie, knoflíkové
baterie, baterie z osobních, nákladních aut a traktorů.
- Staré léky, teploměry.
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- Chemikálie: používané v domácnostech a domácími kutily
jako laboratorní misky,
ustalovače,
bělidla,
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla.
- Starý olej: motorový,
mazací,
převodový,
fritovací oleje.
Upozornění:
Pro likvidaci odpadů,
které vám vzniknou
v domácnostech, můžete využít služeb Sběrného dvora v Družstevní ulici v Kojetíně.
Na sběrném dvoře je možné uložit
tyto odpady a elektrozařízení určená ke zpětnému odběru:
- Nebezpečné odpady - baterie, akumulátory, zářivky, léčiva, barvy, lepidla, pryskyřice, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (plechovky,
plastové nádoby, skleněné nádoby od
laku, barev, lepidel).
- Odpady ostatní - papír, sklo, plast,
železo, textilní materiály, pneumatiky
(zdarma pneumatiky osobních automobilů, přívěsů, motocyklů atd.), dřevo, velkoobjemový odpad, odpad ze
zahrad), stavební suť, tonery, elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky.
- Zpětný odběr elektrozařízení – vyřazené elektrické a elektronické zařízení: televizory, monitory, rádia,
elektrotechnické přístroje a zařízení,
pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky,
vysavače apod.
Uložení odpadů a výrobků určených ke
zpětnémuodběrujeproobčanyKojetína
a místních částí Popůvky a Kovalovi-

ce bezplatné – mimo uložení stavební suti a pneumatik větších rozměrů
(traktory, nákladní automobily atd.),
uložení těchto odpadů hradí i občané
města a místních částí.
Provozní doba:
Úterý		
13.00 – 17.00 hodin
Středa - Pátek
8.30 – 12.30 hodin
			
13:00 – 17:00 hodin
Sobota 		
8:00 – 12:00 hodin
Žádáme vás, abyste se řídili pokyny
pracovníků sběrného dvora, dodržovali provozní dobu a neukládali odpady mimo stanovené plochy ve sběrném dvoře.
Podrobnější informace o možnosti
uložení odpadů na sběrném dvoře
můžete získat na tel. č. 581 275 005.
Upozorňujeme, že předpisy na ochranu
životního prostředí mimo jiné stanoví,
že se za jejich porušení ukládá sankce. V některých případech se může
jednat o částku u fyzických osob až do
50 tis. Kč, u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání
o částku pohybující se v milionech Kč.
odbor VŽPD, MěÚ Kojetín
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Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli
ujasnit řadu věcí, například, k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá
dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou
suchomilné, či světlomilné. To vše je
při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše,
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by
si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba
do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází
ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny
zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující tři metry
jako přípustná vzdálenost od společné
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hranice pozemků tři metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá,
že váš pozemek musí být dostatečně
široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů
na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě
pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.

K tomu slouží centrální registr stromů na Sázíme budoucnost www.
sazimebudoucnost.cz. Zaregistrovat
do něj výsadbu může každý, kdo od
roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na
interaktivní mapu a započítá se mezi
nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují
žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost

stále přibývají. Ukazuje se tak, že
i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, lidé nezapomínají na své
životní prostředí. Do přírody se smí,
což bohužel je vidět i na tom, že se
plní odhozenými odpadky. K jejich
úklidu lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou
pytel, v němž posbíraný nepořádek
z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže, a i takovým se můžete pochlubit na webu
či na facebookové stránce kampaně
Ukliďme svět! Navíc, počítáme s tím,
že postupem času bude možné organizovat i tradiční velké úklidy. Jejich

organizátory chceme podpořit nejen
metodicky, ale i tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých úklidů máme i pěkná trička. Všichni, kdo
věří, že letos úklidovou akci v rámci
Ukliďme svět zorganizují, by si měli
o zásilku pytlů a tričko požádat do
10. března.
Ochránci přírody zároveň vyzývají,
aby své úklidy na www.uklidmesvet.
cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. „Získáme tak
přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká
k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu
ochránců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní.
A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc

Ukliďme svět!
Na Den Země i po celý rok
nás příroda potřebuje!
(ČR, 8. března 2021) Hlavní úklidový
termín dobrovolnické akce Ukliďme
svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý
rok. Do 10. března je možné objednat
si u ČSOP na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří
i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými
na poznávání přírody. Více na www.
uklidmesvet.cz.
Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět
více než 100 jarních úklidů. A další

5

Kojetínský zpravodaj
tematickou soutěž, v níž se spojuje
sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V tomto týdnu končí zimní soutěž
„Kdo zanechal svou stopu ve sněhu
či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme
další, jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také informace o aktuálních soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová
z ČSOP.
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Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a pohozené odpadky. Akci Ukliďme
svět od roku 1993 organizuje Český
svaz ochránců přírody. Do kampaně
se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliď-

me Česko. Od roku 2021 pokračuje
opět samostatně. Smyslem kampaně
Ukliďme svět není však jen samotné
uklízení odpadků – účastníci zároveň
posilují vztah k přírodě s prostředí ve
svém okolí.
Kontakt: Veronika Andrlová
telefon: 773 198 015, info@csop.cz
Petr Stýblo
Český svaz ochránců přírody

Koupaliště Kojetín funguje již padesát let
Vznik koupaliště v Kojetíně se datuje
do roku 1971, kdy byla jeho výstavba
realizována. V březnu toho roku byl
zkolaudován bazén o rozměrech 50
x 21 metrů a rekreační bazén 25 x 15
metrů. Ještě ve stejném roce byl dobudován dětský kruhový bazén o průměru dvanácti metrů. V pozdějších letech
zde byly zřízeny šatny a restaurace.
V roce 2006 se na koupališti uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce, byl odstraněn kruhový bazén pro děti a v zadní
části areálu byl vybudován tobogán.
V letech 2016–2017 proběhla jedna
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z nejrozsáhlejších rekonstrukcí, která
dala koupališti dnešní tvář.
V současné době nabízí areál návštěvníkům bohaté sportovní i relaxační vyžití. V parných letních dnech
mohou příchozí využít nejen bazény
s vodními atrakcemi, ale i plážové kurty, dětské hřiště s mnoha herními prvky a v neposlední řadě beachbar, nebo
restauraci přímo v areálu koupaliště.
Neméně atraktivní je i přilehlý kemp,
který nabízí pohodlné ubytování v několika stylových chatkách.
-miza-
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Oběti I. světové války z Kojetína (26)
Seznam vojáků nenarozených v Kojetíně, kteří jsou v uvedeni seznamech
Příjmení a jméno; profese; datum nar.; obec nar.;
č. domu nar.; matrika; datum úmrtí; věk; jedn. něm. zkr.;
jedn. čes. název - zkr.; hodnost; mís-to úmrtí v jazyce dle
států; poznámka (názvy česky, italsky, německy, polsky,
rumunsky, rusky, slovensky, slovinsky, ukrajinsky)
Bajer Josef; zedník; 8.11.1875; Tichá; 231; Tichá u Frenštátu; 23.3.1916; 41; LIR Nr. 13, Abt. Pirner; Zeměbr. pěší
pluk č. 13/Odd. Pirner; vojín, RgtsStb; Dubno, Ukrajina;
zedník, otec 5 dětí, při kácení stromů zachvácen minou
(zasažen šrapnelem), matrika Tichá - N1538/73, sňatek
v Kojetíně dne 16.8.1898 s Růženou Zatloukalovou, dělnice, nar. 1874, bydliště Kojetín, Sladovní 704, děti – Marie,
Josef, Bohumil, Vilém, František, polní pošta č. 52
Bradna František (Valihrach); hostinský; 27.10.1879;
Řepčín; 58; Řepčín u Olomouce; 1.3.1916; 37; IR Nr. 54;
Pěší pluk č. 54; ?; Mahala, Czernowitz, Cernivtsi, Ukrajina;
C. k. místodržitelství povolilo výnosem ze dne 16.4.1912,
aby směl místo jména Valihrach používat jméno Bradna,
bydlel Masarykovo nám. 56, Kojetín, hospoda, viz Sčít.
oper. 1900/75
Brázdil Augustin; obuvník; 7.2.1894; Halenkovice; 179;
Halenkovice; 20.5.1915; 21; IR Nr. 3, 4. Komp.; Pěší pluk
č. 3/4; vojín; Jarosław, polní nemocnice č. 3/6, Polsko; otec
4 dětí, zajat Samara, Rusko, Verl. 9.2.1916, 374_08, kriegsgef., pohřben dne 21.5.1915 na starém hřbitově v Jarosławi
Brunner Josef; ?; 18.2.1896; Ivano - Frankivsk, Ukrajina;
?; Stanislaw, Ivano - Frankivsk, Ukrajina; 18.8.1917; 21; LIR
Nr. 13, 8. Komp.; Zeměbr. pěší pluk č. 13/8; střelec; Barylow,
Baryliv, Radziechow, Radekhiv, Ukrajina; Verl. 30.11.1917,
632_17, gestorben, zemřel, pohřben dne 19.8.1917 na voj.
hřbitově v Barylowě
Buček Josef; zedník; 1885; Oplocany; ?; Oplocany;
23.6.1915; 30; LIR Nr. 15, 11 Komp.; Zeměbr. pěší pluk
č. 15/11; vojín; Opava v epidemiologické nemocnici, Slezsko; podezření na tyfus nebo zemřel na zranění, Nachr.
2.7.1915, 426_13
Buchwalder Robert; obchodník; 1886; Krásné Pole; ?;
Krásné pole - Schönfeld, okr. Bílovec - Wagstadt; 15.8.1915;
29; IR Nr. 1, Panzerzug II; Pěší pluk č. 1, Pancéřový vlak II;
vojín; Nabrežina - Aurisina u Terstu, Itálie; Verl. 25.9.1915,
274_10, tot 13.8.1915, obchod Masarykovo nám. 33, žid.
vyznání, pohřben na hřbitově v Nabrežině dne 16.8.1915
Dostalík Jan; ?; 12.5.1891; Křenovice; 87; Křenovice;
20.6.1918; 27; FstAR Nr. 5, Trident; Pevnostní děl. pluk
č. 5 v Tridentě; ?; Siebengemeinde, Planina Sedmi obcí,
Itálie; sezdán ve Vídni u sv. Rocha dne 5.5.1917 s Annou
Strnadovou, pohřben dne 20.6.1918 na Planině Marcesina
(Piana di Marcesina), Itálie
Drexler Ondřej; nádeník; 18.4.1884; Lúka u N. Mesta
n. Váhom, Slovensko; ?; Lúka u N. Mesta n.Váhom, Slovensko; 13.6.1915; 31; IR Nr. 54, 13. Komp.; Pěší pluk
č. 54/13; vojín; Tlumacz, Tlumach, Ukrajina; viz Matrika IR
Nr. 54, str. 18 a 70, Verl. 19.8.1915, 242_11, tot, mrtev, pohřben v místě úmrtí
Dřímal Alois; ?; 28.4.1897; Bezměrov; 4; Bezměrov, far.
Hradisko; 8.5.1916; 19; IR Nr. 3, 17. Komp.; Pěší pluk
č. 3/17; vojín; Zielona, Zelena, Buczacz, Bučač, Ukrajina;
ženatý, pohřben 8.5.1916 na voj. hřbitově v Zieloně

Ferý Ladislav (Ferry); tisk. pomocník; 31.12.1893; Krakovec ?; ? ; Krakovec-Laškov u Litovle; 20.11.1914; 21; LIR
Nr. 13, 11. Komp.; Zeměbr. pěší pluk č. 13/11; ?; Krzywopłoty, Olkusz, Polsko; otec Otto z Krakovce-Laškov, nenalezen v matrikách, Verl. 6.1.1915, 95_12, tot, mrtev
Hadamčík František; dělník; 4.10.1884; Chropyně; 196;
Chropyně; 4.5.1916; 32; SappB. Nr. 2, 5. Komp.; Zákopový
prapor č. 2/5; ?; Selz, sev. Monfalcone, Itálie; oženil se dne
7.2.1910 s Emilií Fišerovou v Kojetíně, bydlel v Kojetíně,
Hanusíkova ul. č. 812, pohřben v Jamiano u Monfalcone,
Itálie, nevlastní syn Otakar Šacha, nar. 20.5.1914 v Kojetíně, jeho matka Josefa Šachová z Halenkovic, po válce měl
poručníka Josefa Janečka, ředitele městských kanceláří
v Kojetíně
Hebnar Josef; dělník; 27.1.1887; Zborovice; 22; Zborovice; 1.6.1915; 28; IR Nr. 3; Pěší pluk č. 3; desátník; Trenčín,
nemocnice, Slovensko; sňatek dne 9.11.1909 v Kojetíně
s Marcelínou Krátkou, bydlel v Kojetíně, Husova ul. č. 757,
pohřben dne 3.6.1915 v Trenčíně, děti – Josef, Antonín
Hrabal Antonín; ?; 22.7.1883; Stříbrnice; 39; Stříbrnice;
13.7.1917; 34; IR Nr. 54; Pěší pluk č. 54; desátník rez.;
Verl. 28.10.1916, 483_22, kriegsgef., zajatec, Glazov, zaj.
nemocnice, Udmurtská gub., Rusko; pohřben v místě úmrtí
Hrabal Jan; ?; 23.11.1868; Honětice; 28; Honětice;
13.9.1917; 49; Bezirkshauptquartier, LstIR Nr. 25, Kremsier;
Dom. okr. velitelství Pěšího pluku č. 25 v Kroměříži; vojín;
Kroměříž, zál. nemocnice č. 3, Morava; pohřben na hřbitově
v Kroměříži dne 15.9.1917, odd. VII., řada VII., č. 24
Hromada Alois; pekař; 15.12.1882; Uhřičice; 70; Uhřičice; 6.3.1917; 35; ResDR Nr. 12, 1. SchEsk; Rez. drag.
pluk č. 12/1; dragoun; Hângulești, nemocnice, Rumunsko;
Verl. 1.5.1917, 564_20, tot, mrtev, pohřben ve Vulturu nebo
v Hângulești, děti - František, Oldřich, Ludmila
Hubík Florián; obchodník; 23.8.1887; Tlumačov; 110; Tlumačov; 3.9.1914; 27; LIR Nr. 25; Zeměbr. pěší pluk č. 25;
?; Komarów, Polsko; sňatek 6.11.1911 v Kojetíně s Annou
Zatloukalovou, bydlel v Kojetíně, Masarykovo nám. č. 29,
syn Květoslav, Kojetín č. 849?
Hubka Jaroslav; pokrývač; 25.6.1895; Sobíšky; 17; Sobíšky u Přerova; 20.10.1916; 21; FJB Nr. 5, 4., 2. Komp.;
Prapor polních myslivců č. 5/4, 2; myslivec; Koniuchy, Konyukhy, Tarnopol, Ternopil, Ukrajina; bydlel v Kojetíně, Masarykovo nám. č. 35, Verl. 31.3.1917, 546_22, tot, zemřel
Hýsek Bartoloměj; obuvník; 8.8.1879; Zborovice; 115;
Zborovice ; 10.12.1915; 36; LstIB Nr. 42; Dom. pěší prapor
č. 42; vojín; Doberdó v kaverně, Monfalcone, Itálie; pohřben
v Doberdó, LstIB Nr. 42, 187 IBrig, 28 ID, III K, 5 A, St. Martino, Itálie
Charuza Josef; dělník; 8.3.1880; Uhřičice; 38; Uhřičice; 23.8.1914; 34; LUR Nr. 4, 3. Esk.; Zeměbr. drag. pluk
č. 4/3; dragoun rez.; Annopol u Krašniku, Polsko; Verlust.
19.12.1914, E6_22, tot, mrtev, pohřben u Annopolu
Chmela František; dělník; 8.12.1883; Dřínov; 7; Dřínov,
Kroměříž; 20.6.1917; 34; LIR Nr. 25; Zeměbr. pěší pluk
č. 25; vojín; Slaghenaufi, nemocnice maltézského řádu,
Borgó, Itálie; sňatek dne 10.5.1910 s Marií Vymazalovou
z Kojetína, pohřben 22.6.1917 v Slaghenaufi, hrob č. 180
Chovanec Karel; obsluhovač strojů; 29.10.1890; Ždánice;
226; Ždánice u Kyjova; 4.5.1916; 26; LIR Nr. 26; Zeměbr.
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pěší pluk č. 26; vojín; Kojetín, Obecní nemocnice, Morava;
zemřel na dovolené v Kojetíně, bratr s Janem Chovancem
Indrák Josef; topič; 12.2.1871; Lobodice; 40; Lobodice;
9.2.1916; 45; LIR Nr. 13; Zeměbr. pěší pluk č. 13; vojín;
Olomouc, nemocnice, Morava; manželka Anežka Dopitová
z Kojetína, nar. 4.12.1873, sňatek 22.1.1896, děti - Josef,
Marie, Bohumil, Adolfína, Vilemína, bydleli Kojetín, Padlých
hrdinů č. 502
Indrák Rudolf; ?; 8.4.1883; Hruška; 21; Hruška, Němčice n. H.; 16.11.1917; 34; TrainB Nr. 10; Vozatajský prapor
č. 10; vojín - vozatejec; Enns - Enže, záložní nemocnice,
Linec - Linz, Rakousko; veden i jako vojín LUR Nr. 4, Zeměbr. hulánský pluk č. 4, Náhr. eskadrona, Verl. 9.2.1918,
651_22, gestorben, zemřel, psán jako Judrak
Janeček Antonín; obuvník; 11.12.1886; Uhřice; 64; Uhřice,
Kroměříž; 8.1.1915; 29; IR Nr. 3; Pěší pluk č. 3; vojín, náhr.
zál.; Pirot, zajat. nemocnice, Srbsko; sňatek dne 8.8.1911
v Těšnovicích s Marií Navrátilovou, Verl. 11.2.1916, 375_20,
kriefsgef., zajatec
Janoš Vincenc (Čeněk); dělník; 2.7.1897; Chropyně; 251;
Chropyně; 30.10.1917; 20; Bezirkshauptquartier, LstIR Nr.
14, 4. Komp.; Dom. okr. velitelství Pěšího pluku č. 14/4
Brno; vojín; Vídeň XIII, zál. nemocnice č. 16, Rakousko;
pohřben dne 4.11.1917 na Ústředním hřbitově ve Vídni XI,
odd. 91, řada 30, hrob č. 94
Janů Jan - (Dubský Jan); dělník; 18.11.1895; Nová Včelnice u Kamenice nad Lipou, (Neu Oetting, Nový Etynk),
Čechy; ?; Nová Včelnice u Kamenice nad Lipou, (Neu
Oetting, Nový Etynk), Čechy; 6.7.1915; 20; LIR Nr. 25;
Zeměbr. pěší pluk č. 25; ?; Grodek, Halič, Ukrajina; matka Dubská Františka, v Seznamu pozůstalých uveden pod
jménem Jan, v Seznamu Pamětní list města Kojetína pod
jménem Josef
Jasník Jan; zedník; 7.8.1895; Oplocany; 9; Oplocany, Tovačov; 31.8.1917; 22; IR Nr. 54, ErsBaon; Pěší pluk č. 54,
Náhradní prapor; vojín; Rusko; nezvěstný, viz Koj. matrika
Z11314, str. 138/71 nebo Matrika IR Nr. 54, str. 182 a 118,
zajat dle Verl. 11.2.1916, 375_20, Jelabuga, gub. Vjatka
(řeka), Rusko, nemanželský syn Arnoštiny Jasníkové, provdané Hubáčkové, nar. 12.1.1874 v Oplocanech č. 9, nevlastní otec Hubáček Alois nar. dne 5.8.1867 v Řetechově
- Pozlovice, bydleli roku 1910 až 1921 v ulici Stružní č. 837,
Kojetín, den 31.8.1917 je stanovený den, kdy nepřežil, ke
dni je 1.3.1919 prohlášen za mrtva
Kain Julius (Makovička); nádeník; 25.11.1896; Nové
Zámky; 91; Nové Zámky, Vyškov; 17.7.1916; 20; DR Nr. 12;
Drag. pluk č. 12; dragoun; Rusko; nezvěstný, nemanželský,
otec Augustin Kain z Kojetína, studnař-pumpař, pocházející
z Uničova (dříve Unčova) u Litovle, sňatek s Antonií Makovičkovou z Nových Zámků u Vyškova dne 20.3.1908 v Kojetíně, dne 5.7.1925 prohlášen v Olomouci ke dni 1.3.1919
za mrtva
Kalousek Václav; dozorce cukrovaru; 24.3.1875; Rosnice;
?; Rosnice (Rosnitz) u Hradce Králové, Čechy; 31.10.1918;
43; IR Nr. 1; Pěší pluk č. 1; vojín; Hranice na Moravě, záložní nemocnice, Morava; pohřben dne 2.11.1918 v Hranicích
na Moravě
Karger František; zedník; 21.3.1892; Vysoké Žibřidovice;
13; Vysoké Žibřidovice, Šumperk; 30.6.1916; 24; IR Nr.
100, 20. Komp.; Pěší pluk č. 100/20; vojín domobr.; Dobrovody u Ternopilu, Ukrajina; matrika N11218, str. 40 Vysoké
Žibřidovice, Hanušovice, Šumperk, pohřben dne 1.7.1916
v Dobrovodech
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Kment Antonín; ?; 11.6.1889; Radostín; 105; Radostín
nad Oslavou, Velké Meziříčí; 31.8.1915; 26; IR Nr. 81; Pěší
pluk č. 81; vojín; Lublaň (Laibach), zál. nemocnice, Slovinsko; sňatek 30.6.1914 ve Velkém Meziříčí, pohřben dne
2.9.1915 na hřbitově Sv. Kříže v Lublani (Ljubljana - Pokopališče Žale, Cerkev Sv. Križa)
Kment František; nádeník; 19.10.1882; Radostín; 106;
Radostín nad Oslavou, Velké Meziříčí; 30.12.1914; 33; LIR
Nr. 14; Zeměbr. pěší pluk č. 14; vojín; Rusko; sňatek s Antonií Bartůňkovou z Netína dne 13.7.1909, nezvěstný od
9.1.1915, prohlášen za mrtva v roce 1924 ke dni 1.3.1919
Kokeš Josef; obchodník; 1.1.1879; Chropyně; 195; Chropyně; 16.12.1915; 36; EvVerpflDep Nr. 22; Evidenční zásobovací skladiště č. 22; svobodník; St. Daniele (Štanjel), mobilní zál. nemocnice, Sezana, Slovinsko; pohřben 17.12.1915
v St. Daniele (Štanjel), hrob číslo 303
Konečný Cyril; ?; 29.6.1899; Lobodice; 98; Lobodice;
21.2.1918; 19; IR Nr. 3, IV. Baon; Pěší pluk č. 3, Odloučený IV. Prapor; vojín; Trident, nemocnice, Itálie; pohřben na
hřbitově v Tridentu, boje na Monte Miela a Monte Grappa,
Tyroly
Koplík Antonín; zahradník; 10.8.1877; Stará Ves; ?; Stará
Ves u Přerova; 2.11.1918; 41; ?; Rekonvales. Vídeň I.; ?;
Vídeň, Rakousko; oženil se v Kojetíně dne 28.1.1907 s Rudolfínou Brabcovou, vdovou po Antonínu Brabcovi
Kotek Emil; krejčí; 17.9.1895; Židenice; 223; Židenice,
Brno; 3.1.1916; 21; IR Nr. 54, 5.,14. Komp.; Pěší pluk
č. 54/5,14; vojín; Raranče, Ridkivtsi - nemocnice, Ukrajina;
Verl. 19.2.1916, 379_25 verw., 19.8.1915, 242_19, verw.,
zraněn, syn Barbory Kotkové, viz Sčít. op. Kojetín 1910, str.
362, 363, Kojetín, Sladovní č. 670, viz matrika Židenice str.
504, svobodná matka Barbora Kotková - dělnice, její otec
František Kotek a Františka Čechová (28.8.1852) z Kojetína, bydlel u tety Josefy Šnaubertové v Kojetíně, Sladovní
ul. číslo 670
Koudelníček Josef; dělník; 1.7.1866; Otrokovice; 69; Otrokovice; 10.7.1917; 51; LstIR Nr. 13; Domobr. pěší pluk
č. 13; ?; Kojetín, na dovolené, Morava; sňatek 18.9.1888,
u úmrtí chyba v seznamu, zemřel na TBC
Koutný Josef; malíř; 3.3.1895; Velký Týnec; 15; Velký Týnec; 12.12.1916; 21; IR Nr. 54; Pěší pluk č. 54; vojín; Charkov, Ukrajina; sňatek s Boženou Odstrčilovou
dne 10.11.1924 v Olomouci - Hradisko, Verl. 28.10.1916,
483_29, kriegsgef., zajatec, Charkov, Ukrajina
Krátký Eduard; kovář; 7.1.1883; Sloup; 18; Sloup, Boskovice; 22.11.1917; 34; IR Nr. 81, DR Nr. 6; Pěší pluk
č. 81, Drag pluk č. 6; vojín; Asiago, Sette Comune, Mt.
Badelecche, Itálie; sňatek s Olgou Lesmonovou v kostele
sv. Karla ve Vídni IV/I dne 16.11.1913, pohřben na kótě
1464 - Mt. Badelecche
Kratochvíl Antonín; dělník; 13.6.1889; Veselí n. M.; 404;
Předm. Veselí, Uh. Hradiště; 1.8.1916; 27; IR Nr. 3, 1. ErzKomp.; Pěší pluk č. 3/1; vojín; Dzurin, Dzhuryn, polní nemocnice č. 526, Halič, Rusko; pohřben dne 2.8.1916, zřejmě v Czortków, Chortkiv, Ukrajina
Kratochvíl Josef; dělník; 30.3.1876; Zářičí; 48; Záříčí;
26.6.1915; 39; LIR Nr. 32, 15. Komp.; Zeměbr. pěší pluk
č. 32/15; vojín; Grabówka u Opole Lubelskie, u řeky Visly, Polsko; bydlel v Bezměrově, pohřben na bojišti, bitva
u Sandoměře, Verl. 6.9.1915, 259_23, Kratochwil, manželka Marie, nar. 1876, děti Štěpánka, Františka, Marie
Kvapil Václav; dělník v cukrovaru; 3.10.1887; Náměšť
na Hané; 20; Náměšť na Hané; 18.5.1915; 28; LIR Nr. 25,
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10. Komp.; Zeměbr. pěší pluk č. 25/10; vojín; Korolevo,
Királyháza, Ukrajina; Verl. 29.5.1915, 185_24, zajat, oženil se v Kojetíně dne 14.11.1911 s Marianou Vinklárkovou
z Kroměříže
Majda Alois; dělník; 19.1.1879; Troubky; ?; Troubky, Kroměříž; 18.6.1921; 42; ?; ?; ?; Kroměříž, nemocnice, Morava; sňatek v Kojetíně dne 23.11.1909 s Marií Illeovou ze
Slavětic, Mor. Krumlov
Michálek Vlastimil; rolník; 15.4.1887; Polkovice; 11; Polkovice; 25.7.1916; 29; DR Nr. 12; Drag. pluk č. 12; vojín; Halychany, Haliczany, Volyň, Ukrajina; sňatek dne 30.6.1914 v Klenovicích s Františkou Žalákovou z Klenovic, pohřben 25.7.1916
v Halychanech, Haliczanech, 30 km vých. od Lvova
Navrátil Alois; malíř pokojů; 30.10.1895; Kovalovice; 47;
Hradisko; 27.6.1915; 20; LIR Nr. 18; Zeměbr. pěší pluk
č. 18; vojín; Vídeň XI, Rakousko; farnost Hradisko, pohřben
Vídeň XI, Ústřední hřbitov, odd. 91, řada 5, hrob číslo 35
Nosek Josef; ?; 14.4.1877; Kroměříž; ?; Kroměříž;
8.12.1922; 45; ?; ?; ?; Kojetín, Kroměřížská ulice, číslo
176, Morava; následky zranění z války po operaci, sezdán
v dne 20.1.1901 s Marií Zapletalovou z Chropyně, syn Jana
Noska, pekaře v Kroměříži - viz úmrtí Kroměříž
Novotný Bedřich; dělník; 6.3.1894; Šelešovice; ?; Šelešovice, Kroměříž; 17.8.1916; 22; IR Nr. 91; Pěší pluk č. 91;
vojín; Zagora, kóta 524, Plava, u Soči, Slovinsko; LstInfst.,
IR Nr. 91, 3. Komp., Morava, Kroměříž, Šelešovice,1894,
tot, uveden ve Verl. 28.10.1916, 483_41, Zagora - 13,6038°
v.d, 46,0293° s.š.
Pavelka František; dělník; 8.10.1883; Chropyně; 50;
Chropyně; 1.9.1917; 34; LIR Nr. 25; Zeměbr. pěší pluk
č. 25; ?; Lublaň, nemocnice, Slovinsko; sezdán dne
5.6.1909 s Marianou Valentovou
Peštuka Augustin; topič; 11.10.1880; Kroměříž; ?; Kroměříž; 10.1.1920; 40; ?; ?; ?; Kojetín, Blanská ulice, číslo 186,
Morava; na zánět ledvin, ženatý, viz zápis o úmrtí Kroměříž
Pírek Konstantin; obuvník; 19.2.1875; Švábenice; 132;
Švábenice, Vyškov; 20.7.1916; 41; LstIR Nr. 13; Domobr.
pěší pluk č. 13; ?; Berestečko, Volyň, Ukrajina; nezvěstný
od 21.7.1916, k 1.3.1919 prohlášen za mrtvého, bydlel
v Orlovicích u Vyškova
Pišťák Antonín; ?; 17.10.1886; Řepčín u Olomouce; 28;
Řepčín; 11.6.1918; 32; IR Nr. 54, 11. Komp.; Pěší pluk č.
54/11; vojín; Omsk, Rusko; děti Plumlov, sezdán 11.11.1911
s Ludmilou Madrovou v Plumlově, Verl. 28.10.1916,
483_44, kriegsgef. Tjumen, Tumeň, gub. Tobolsk, Rusko
Plzák Josef; dělník; 6.11.1895; Klatovy; ?; Klatovy, Čechy;
22.2.1919; 23; FJB Nr. 6; Prapor polních myslivců č. 6; svobodník; Siena, voj. nemocnice, Firenze (Florencie), Itálie;
oženil se dne 20.8.1918 v Kojetíně s Antoniií Kamrlovou,
nar. 5.6.1897 v Srbcích, Prostějov, pohřben, Siena - místní
hřbitov odd. B, hrob číslo 176
Pospíšil Vojtěch; zedník; 14.6.1883; Vitčice; 30; Vitčice
- Vrchoslavice; 24.10.1914; 31; LIR Nr. 15; Zeměbr. pěší
pluk č. 15; vojín; Dęblin, Iwangórod, Polsko; nezvěstný od
24.10.1914, kdy byl zraněn, k 1.3.1919 prohlášen za mrtva,
ženatý dne 27.8.1908 s Marií Krybusovou, viz voj. matrika
LIR 15, str. 1 a 63
Radošinský Josef; zedník; 6.4.1879; Hubina; ?; Hubina
u Piešťan, Slovensko; 1.5.1917; 38; IR Nr. 72; Pěší pluk
č. 72 - Bratislava; vojín; Vrtojba, 10. bitva na Soči, Slovinsko; nezvěstný, zahynul počátkem května 1917 na frontě
u Vrtojby, sezdán 18.1.1904 s Mariií Mašanovou z Pišťan,
nar. 18.6.1885, bydliště Kojetín, Podvalí č. 216, syn Karel
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Sedlák František; řezník; 21.11.1886; Malé Kunčice; ?; Malé
Kunčice, Polská Ostrava; 23.6.1918; 32; Landst. IR Nr. 13;
Domobr. pěší pluk č. 13; vojín; Piava, Capo d´Argine, Fossalta, Itálie; sňatek v Kojetíně dne 7.9.1909 s Amalií Fíkovou
z Hranic n. M., pohřben 23.6.1918 v Capo d´Argine, Fossalta
Seidler Josef; ?; 12.8.1890; Konice; 171; Konice u Litovle;
29.8.1914; 24; ID Nr. 46; Pěší divize č. 46; vojín; Rozwadów,
mobilní záložní nemocnice č. 2/X, Stalowa Wola, Polsko;
pohřben v Rozwadówie dne 30.8.1914, bitva u Kraśniku
Schwarzer Josef; soustružník; 22.7.1890; Loučná nad
Desnou; 64; Loučná n. Desnou, Wiesenberg (Vízmberk)
u Šumperka - nenalezen; 23.8.1914; 24; IR Nr. 93,
13. Komp.; Pěší pluk č. 93/13; vojín; Gościeradów u Kraśniku, Polsko; Verl. 8.10.1914, 021_36, tot, bitva u Kraśniku
Sixta Bohumil; obchodník; 31.3.1887; Mančice; ?; Mančice, Uhlířské Janovice; 9.12.1931; 44; ?; ?; ?; Kojetín,
Sladovní ulice č. 484, Morava; narozen Mančice, Uhlířské
Janovice u Kolína, domovské právo - Chmeliště, legionář,
dne 1.7.1922 se v Kojetíně oženil se Štěpánkou Pavlíkovou, vdovou po Ludvíku Pavlíkovi, který zemřel v ruském
zajetí dne 18.3.1916, více vyznamenání i cizozemských
- francouzských, zemřel na následky válečných útrap
Slavík Josef; řezník; 23.9.1882; Holice; 138; Holice
u Olomouce; 8.5.1915; 33; IR Nr. 3, 1.StabKomp.; Pěší pluk
č. 3,1. Štábní setnina; vojín; Sztrozówka, Gorlice, Polsko;
padl, sňatek dne 25.5.1910 s Annou Oulehlovou z Kojetína,
v Pluk. matrice chybně místo narození Brodek u Prostějova
Slepánek Ignác; ?; 31.1.1885; Suchdol; 14; Suchdol u Litovle; 11.10.1914; 29; IR Nr. 54; Pěší pluk č. 54; ?; Pęchów
u Sandoměře, Polsko; rodina se přestěhovala ze Seče
u Litovle do Kojetína, viz SO Kojetín - 1890, str. 230, padl
Soušek Jakub; ?; 10.12.1879; Měrovice; 15; Měrovice;
7.4.1918; 39; IR Nr. 54; Pěší pluk č. 54; vojín; Kroměříž,
zál. nemocnice č. 3, Morava; pohřben 10.4.1918 v Kojetíně,
zemřel na TBC
Šamánek František; zedník; 24.8.1888; Bezměrov; 89;
Bezměrov, far. Hradisko; 19.5.1915; 27; IR Nr. 80, 1. Komp.;
Pěší pluk č. 80/1; vojín; Wierzawice, Lańcut, Polsko; sezdán
s Marií Vláčilovou v Kojetíně dne 9.9.1912, bydlel v Bojanovicích, lze nalézt jako Samanek Franz, zemřel na zranění, Verl. 2.9.1916, 459_59, tot, pohřben ve Wierzawicích,
IR 80, 60 IBrig, 106 LstID, IX K, 4 A
Šebestík Vincenc; cukrář; 3.11.1894; Bělov; 67; Bělov
u Kroměříže; 11.1.1917; 23; IR Nr. 3, 14. Komp.; Pěší pluk
č. 3/14; vojín; Osdren - (Martinuči), Renče, Slovinsko; pohřben 11.1.1917 na voj. hřbitově v Mohorini, Renče, Slovinsko, zraněn granátem do hlavy
Šteflovič Metoděj; krejčí; 9.8.1879; Moravská Nová Ves;
412; Moravská Nová Ves, Hodonín; 25.6.1917; 38; LstIR Nr.
25; Domobr. pěší pluk č. 25; vojín; Plave?, polní nemocnice,
Nova Gorica, Slovinsko; sňatek dne 26.4.1904 v Kojetíně
s Františkou Burešovou z Topolné u Uh. Hradiště, pohřben
týž den na bojišti, děti – Karel, Františka, Emilie, bydleli Kojetín, Kroměřížská ul. č. 104 a Padlých hrdinů č. 147
Štěpančík František; obuvnický pomocník; 18.9.1878;
Bezměrov; ? ; Bezměrov, far. Hradisko; (29.) 26.7.1915; 37;
IR Nr. 3; Pěší pluk č. 3; vojín; Kozice Dolne, Lublin, Polsko;
oženil se dne 19.2.1908 v Kojetíně s Marií Sahánkovou
z Kojetína, 12 ID, VI K, 11 A
Štolfa František; dělník; 17.12.1880; Vrchoslavice; 39; Vrchoslavice; 10.9.1914; 34; LIR Nr. 15, 4. Komp.; Zeměbr.
pěší pluk č. 15/4; vojín; mezi Lublinem a Krasnikem, Polsko; pohřben na bojišti, bydlel v Měrovicích
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Theimer Bohumil; ?; 1.11.1882; Samotíšky; ?; Samotíšky
u Olomouce; 8.3.1917; 35; 7. Armee, XXV. Korps; 7. Armáda, XXV. Sbor; vojín; Sighetu Marmației, Marmarošské
Sihoty, Rumunsko; viz Kojetín O9842, str. 26, 19.4.1914,
svatba bratra Vratislava Theimera
Trpík Alois; ?; 20.2.1891; Vrbka; 38; Vrbka, Těšnovice; -..1919; 28; IR Nr. 15, Komp. 11; Pěší pluk č. 15/11; četař; Rusko; zajatec, Verl. 23.7.1918, 687_50, nezvěstný od března
1919, Rostov, Rusko, matrika Těšnovice 8421, str. 182
Valášek Jan; obuvník; 20.11.1872; Lutopecny; 69; Lutopecny, Kroměříž; 15.5.1917; 45; LstIR Nr. 39, IV. Baon;
Domobr. pěší pluk č. 39/IV. Prapor; vojín; Grčna, kóta 126
- Grazigna (Grassigna) - část Nové Gorice, Slovinsko; Verl.
23.12.1916, 506_44, verw., pohřben zřejmě v Ajševici, Aisovica, Laisouze - 3 km východně od Grčny, IR 39, 5 GbBrig,
58 ID, XVI K, 5 A
Vařeka Rudolf; dělník; 27.7.1882; Olešnice; 30; Olešnice,
Bouzov, Litovel; 18.2.1917; 34; IR Nr. 93, 81. EtapBaon;
Pěší pluk č. 93/Etapový prapor č. 81; vojín; Nadworna, Nádvorná, Ukrajina; voj. matrika IR č. 93, str. 50, nezvěstný od
18.2.1917, Volešnice, Wolešnice
Vávra Josef; ?; 12.3.1885; Štěchovice; 14; Štěchovice,
Kroměříž; 13.8.1915; 30; ?; ?; vojín; Kojetín, Stružní ulice
č. 335, Morava; TBC, syn Matouše Vávry z Huštěnovic,
sňatek s Františkou Klívarovou v Březnici dne 5.10.1909
Večeřa František; ?; 1.10.1890; Mistřice; 151; Mistřice,
Uh. Hradiště; 25.5.1915; 25; LIR Nr. 25, 10. Komp.; Zeměbr. pěší pluk č. 25/10; vojín; Stebnyk, Stebnik u Drohoby-
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če, Lvovská oblast, Ukrajina; prohlášen za mrtvého dne
14.4.1926
Vláčil Jindřich; učitel; 27.4.1877; Hruška; 33; Hruška,
Němčice n. H.; 18.12.1915; 38; LstIR Nr. 25, 5. Komp.; Domobr. pěší pluk č. 25/5; vojín; Palchisce (Paljkišče), Gorizia,
Itálie; pohřben dne 19.12.1915 v Paljkišči, manželka bydlí
v Kojetíně, Městská ul. (Tyršova) č. 99, viz Kartotéka padlých, Verl. 22.2.1916, 380_47, Vlačil Heinrich
Wagner Hermenegild; redaktor novin "Reichspost" - Nezávislý deník pro křesťanský lid Rakouska - Uherska;
7.10.1879; Vídeň; ?; Vídeň; 12.6.1915; 36; LIR Nr. 3, 1.
Komp.; Zeměbr. pěší pluk č. 3/1; nadporučík; Zerawa, Zurawno, Zhuravno, padl na Dněstru, Ukrajina; Verl. 30.8.1915,
252_06, tot, pohřben dne 13.6.1915 na hřbitově v Zerawě,
vyznamenání Signum laudis
Weber Jan; drážní dělník; 5.1.1891; Loisenreuth, zřejmě
Loitzenreith, dříve Loizenreith u Poggschlagu, Rakousko; ?; Loisenreuth, Rakousko; 12.2.1918; 27; FJB Nr. 5;
Prapor polních myslivců č. 5; myslivec; Feltre, Itálie; Verl.
13.7.1916, 440_47, zraněn, bytem Pumperle – Řasnice,
Strážný u Prachatic, Čechy, FJB 5, 38 IBrig, 55 ID, I K - Goiginger, Feltre, Mt. Absolone, Itálie, manželka Josefa nar.
1893
Zaoral Karel; ?; 23.2.1898; Chropyně; 313; Chropyně;
17.9.1918; 20; FAR Nr. 53; Polní děl. pluk č. 53; vojín; Campo Maggiore, dnes Campo Lomaso - Epidemiologická nemocnice č. 12, sev. od Riva del Garde, Itálie; pohřben na
voj. hřbitově v Campo Maggiore dne 17.9.1918

Vojáci uvedení v seznamech, narození v Kojetíně, kteří zemřeli brzy po válce
Horáček Jindřich; rolník; 18.5.1872; Přerovská; 260; Kojetín; 12.4.1921; 49; LIR Nr. 31; Zeměbr. pěší pluk č. 31; ?;
Kojetín, Morava; pohřben na kojetínském hřbitově, zemřel
na CMP
Jeřábek František; ?; 7.10.1893; Masarykovo nám.; 18;
Kojetín; 23.4.1919; 26; LIR Nr. 15, 9. Komp., IR Nr. 54, 2.
Komp.; Zeměbr. pěší pluk č. 15/9, Pěší pluk č. 54/2; vojín;

Kojetín, Morava; Verl. 25.6.1915, 200_22, verw., zraněn,
zemřel na TBC, pohřben na kojetínském hřbitově
Vojtek Alois; ?; 7.6.1889; Padlých hrdinů; 159; Kojetín;
30.12.1920; 31; IR Nr. 54, 14. Komp.; Pěší pluk č. 54/14;
vojín rez.; Kojetín, Morava; zajatec, Sadonsk, Voroněž,
Rusko, Verl. 9.2.1918, 651_54, zemřel na TBC, pohřben na
kojetínském hřbitově

Ostatní vojáci vyskytující se v seznamech s neúplnými údaji a omyly v seznamech
Červinka Ferdinand (viz Odložil Ferdinand); Kojetín, nevlastní otec Červinka, viz Kojetínský zpravodaj 12/2019
Hubáček Jan (viz Jasník Jan); Oplocany číslo 9, nevlastní
otec Hubáček Alois, nar. dne 5.8.1867 v Řetechově - Pozlovice, matka Arnoština Hubáčková, roz. Jasníková, nar. 12.1.1874
v Oplocanech č. 9, bydleli roku 1921 v ulici Stružní č. 837
Janoš Josef; dělník; 12.4.1891; Chropyně; 224; Chropyně; 30.4.1917; x; IR Nr. 13; Pěší pluk č. 13; vystoupil z církve katolické k 16.3.1921, viz Chropyně matrika nar. str. 94
Majer Josef; Ivaň (Eyvan)
Němec Vincenc; obsluhovač strojů; 19.1.1893; Přerovská; 258; Kojetín; LstIR Nr. 13, 8. Komp., 4. Komp.; Domobr. pěší pluk č. 13/8/4; vojín; zajatec od 18.11.1914, Verl.
19.12.1916, 504_34, Verl. 14.12.1916, 502_39, Tschembar, Pensa, Rusko, vrátil se domů dne 23.10.1927, oženil
se s Kateřinou Červenou dne 10.5.1938 na Horní Bečvě
Nemrava Leopold; nádeník, kočí; 14.11.1892; Plumlovská;
42; Prostějov; 6.8.1915; x; IR Nr. 93. 3, Komp., 11. Komp.;
Pěší pluk č. 93/3/11; vojín; nezvěstný; Nachr. 31.1.1915,
256_33, verw., zraněn, oženil se 25.2.1919 v Kojetíně
s Rosalií Dedičovou z Turzovky v Uhrách - Slovensko
Polášek Jan (viz Valášek Jan); Lutopecny číslo 69, Kroměříž, chybně napsáno
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Přikryl František; 1.11.1891; Postoupky; 36; Postoupky;
Postoupky, sezdán v Hošticích u Zdounek dne 1.10.1918
(nenalezeno) s Františkou Matušíkovou, narození viz Postoupky - 7715/118, zemřel 30.8.1947 v Kroměříži
Skácel Jaroslav; sirotek; nevoják; 29.9.1914; Jarohněvice; 24; Jarohněvice u Kroměříže; nemanželský syn Kláry Novotné, její otec bydlel v Jarohněvicích č. 58, možný
otec - Skácel Jaroslav, nar. 15.8.1878 v Jarohněvicích
č. 24, oddán 26.4.1910 v Měrovicích, zemřel 28.4.1954,
Verl.9.9.1915, 262_38, IR 93/10, verw., Litovel - Tři dvory
Smutek Alois; 17.6.1883; Husova; 10; Kojetín; IR Nr. 54. 7.
Komp.; Pěší pluk č. 54/7; vojín; zajatec, 25.8.1915, 247_37,
kriegsgef., napsán zkomoleně v seznamu jako Smeták
Stratil Josef; nádeník; 16.1.1886; Uhřičice; 16; Uhřičice; 14.11.1916; x; IR Nr. 54; Pěší pluk č. 54; vojín; zajatec, 14.7.1917, 599_55, Uglič, Uglitsch, Jaroslavl, Rusko,
oddán dne 18.2.1919
Ticháček František (Baron); nevoják; 9.8.1911; Tvorovská; 682; Kojetín; syn po Františku Baronovi, bytem
v Jaroslavicích u Uh.Hradiště (Zlína), nemanž. syn Aloisie
Ticháčkové, nar. 28.2.1890 v Brně, dcera Františka Ticháčka z Troubek a Františky, roz. Járkové z Chropyně, nar.
12.12.1861, bydlící v Kojetíně, Tvorovská č. 682
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Trefil Antonín; 27.9.1893; Tyršova; 97; Kojetín; IR Nr. 54;
Pěší pluk č. 54; vojín; zajatec, Verl. 28.10.1916, 483_59,
Rusko, vrátil se ze zajetí, v roce 1921 bydlel u rodičů
v Městské ulici (Tyršova) č. 97
Váhala Karel; zámečník; 1896; Kojetín – Nový Jičín; 27;
Kojetín - Nový Jičín; 12.10.1915; 19; IR Nr. 100, 11. Komp.;
Pěší pluk č. 100/11; vojín; Ploszcze (kopec, kóta 378),

4 km, západně od Sosnówa, Buczacz, Halič, Ukrajina; voj.
matrika IR Nr. 100, str. 104, bitva na Strypě, svobodný,
v matrice narozených nenalezen
Vláčil František; obuvník; 15.9.1891; nám. Svobody; 565;
Kojetín; LIR Nr. 15; Zeměbr. pěší pluk č. 15; v roce 1921
vystoupil z kat.církve, viz u zápisu narození

Vojáci uvedení v seznamech – legionáři
Bíbr František LEG; 6.4.1883; Kroměřížská; 104; Kojetín;
2.8.1919; 36; IR Nr. 54, ErsBaon, 16. Komp.; Pěší pluk
č. 54, Náhr. prapor/16; ?; Barnaul, Altajský kraj, Rusko;
techn. rota, ubit bolševiky
Caletka Osvald (Záletka Osvald) LEG; 15.11.1892; Palackého; 65; Kojetín; 28.3.1921; 29; IR Nr. 54; Pěší pluk č.
54; ?; Olomouc, Morava; v posádkové nemocnici v Olomouci na TBC, pohřben v Kojetíně, střelec čsl. legií, pluk
č. 11
Hrubý Bohumil LEG; 7.12.1890; Sladovní; 518; Kojetín;
14.3.1922; 32; IR Nr. 54, 15. Komp.; Pěší pluk č. 54/15; ?;
Kojetín, Morava; zajat 20.8.1917, 17.8.1918 - 30.8.1921
legie 7. divize, strážmistr, Itálie, zemřel v Kojetíně na TBC

Kulfánek Alois LEG; 7.5.1893; Olomoucká; 290; Kojetín;
1.9.1918; 25; IR Nr. 3; Pěší pluk č. 3; ?; Menzelinsk, Kazań,
Rusko; Menzelinsk, 140 km vých. od Kazaně, Rusko
Rozsůlek Jakub (Rosůlek Jakub) LEG; 17.4.1894; Nelešovice; 7; Nelešovice, Kokory; 2.9.1918; 24; IR Nr. 3, 5.
Komp.; Pěší pluk č. 3/5; vojín; Kyn, Perm, Rusko; Kyn 100
km východně od Permu, u stanice, 3. čs. střelecký pluk
Valenta František LEG; strojník; 10.5.1894; Vyškovská
(Stružní); 418 (321); Kojetín; 10.3.1918; 24; LIR Nr. 13, 3.
ErsKomp.; Zeměbr. pěší pluk č. 13/3; vojín; Bachmač, Rusko; Bakhmach 120 km sv. od Kijeva, 6. čs. střelecký pluk,
6. rota
M. Krybus, pokračování v příštím čísle

Rozhovor s Jaroslavem Bělkou

neposedným důchodcem, který má zájmů na rozdávání

Jste velice aktivní občan, který se
zajímá o dění kolem sebe a také má
pravidelně příspěvky v Kojetínském
zpravodaji a místní skupině na FB
Kojetínské novoty. Co Vás k tomu
vede?
Představa, že bych měl sedět doma
a tzv. si užívat důchodu, je pro mě nemožná. Díky tomu, že jsem dostal po
onkoléčbě další roky života k dobru, tak
je to znamení, že mám něco dělat, aby
tady moje existence nebyla zbytečná
a na úkor ostatních.
Jste rodilý Koječák a máte k našemu městu vztah od mala?
Jsem náplava z Nezamyslic od roku
1978, kdy jsme se s manželkou, která
pochází ze Srbec, vzali a dostali byt
v prvním paneláku na severu. Moji ro-

diče měli v Kojetíně v roce 1952 svatbu. Kuličky jsem tedy hrál jinde a vztah
ke Kojetínu se postupně vytvářel životem ve městě a také kontakty s jeho
obyvateli. První roky byly dost krušné.
Bydleli jsme se dvěma malými syny
v sedmém poschodí, a běžně se stávalo zejména v létě, že voda dopoledne přestala téci a začala až v televizi běžel zajímavý film či seriál. Ještě
k tomu nejel výtah, tak to bylo náročné s dětmi a nákupem chodit po
schodech. Na druhou stranu jsme na
plácku mezi paneláky s ostatními kluky váleli fotbal o sto šest. Pak v letech
1989–1992 jsme stavěli svépomocí
poslední družstevní dům. Působil jsem
zadarmo jako předseda stavebníků
a také jako jeřábník na dosluhujícím
jeřábu MB 25, jehož technický stav byl
katastrofální. Jsem rád, že jsme to přežili ve zdraví a stavbu jako jediní stihli
v termínu včetně budovy SBD dokončit. Stálo nás to tři roky života bez dovolených. Ted ze střechy domu pořizujíifota Kojetína a okolí.

Focení je Váš koníček. Co Vás na
něm baví?
Otec měl starou Praktiku a fota sám
vyvolával. Tehdy byla dobrá i naše
Flexareta. Ale samotného mě focení
zaujalo mnohem později, kdy fotíte své
děti, rodinu či zážitky z dovolené. Také
to bylo časově a finančně náročné fotit
na kinofilm a nechat si udělat fota, některá se ani nepovedla. Po roce 1990
jsem jako přednosta stanice ve Vyškově na Moravě začal fotit dění ve stanici
pro místní kroniku od mašinek až po
zaměstnance. Založili jsme malé železniční muzeum ve „vodárně“, a to už
byl krůček k zájmu o historii. Železnice
a focení je láska na celý život. Je to
úžasný pocit, že zachytíte i pro další
generace okamžiky, které se už nebudou opakovat.
Jaké máte technické vybavení?
Vaše fota jsou zdařilá a některá se
objevují i v Kojetínském zpravodaji.
Jeden čas jsem si dal i pauzu od focení. Syn mi nabídl svůj, už digitální,
fotoaparát značky Canon. Tak jsem
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to zkusil a začalo mě to bavit. Uvažuji
o pořízení nového fotoaparátu hlavně
kvůli kvalitě videí, která u tohoto typu
SX130 už nemají potřebnou kvalitu.
Dnes je radost fotit. Rychle vidíte na
displeji, zda se foto podařilo, jinak mažete jedním stisknutím tlačítka. Fota
přehrajete do PC a můžete ještě různě vylepšovat. Ale hlavně se dívám
na věci pohledem fotografa. Nemám
chytrý mobil, a když vidím, jak mladí
mají sluchátka na uších a dívají se do
něj, místo toho, aby se potěšili pohledem na okolí, tak jsem rád, že jsme
toho byli ušetření a dětství si prožili
naplno.
Proč jsou na vašich fotech vidět
data pořízení?
Když se zajímám o historii a sháním
stará fota či pohlednice, tak zřídka je
tam datum vytištěné. Spíše tam někdo
datum ručně poznamenal, když psal
vzkaz pro adresáta. Tak pro snadnější
identifikaci tam ponechávám datum.
Dělám i časosběrná fota ze stejného
místa. Například nyní fotografuji demolici statku v Oboře, mám zachycen
postup od začátku, a doufám, že na
konci budu mít snímky stavební parcely s patřičnou infrastrukturou. Dokumentuji dění tady a teď. Nejsem tak
výborný fotograf jako třeba Jirka Šírek,
který fotí přírodu. Zase mám neopakovatelný pocit, když fotím podle historické fotky současnou podobu místa,
které před třeba sto lety fotil můj kolega s archaickým fotoaparátem. Úplně
mě vcucne ta atmosféra, kdy třeba na
Žabáku byl rybníček a mnozí Koječáci
to ani neví.
Jak jste se dostal k facebooku? Při
vší úctě to není doména starší generace. I někteří mladší jsou ze zásady odpírači této sítě, Vám to nepřipadne, že se dá zneužít?
Zneužít se dá dnes všechno a všude
i třeba v politice na jakékoliv úrovni.
Podotýkám jiné sítě (Instagram) ne-
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využívám. Možná je to tím, že nemám
smart telefon.
Jak jsem se na stará kolena dostal
k facebooku?
Začalo to na valné hromadě FK Slavoje Kojetín na Moravě v roce 2016.
Nabídl jsem se, že se začnu starat
o klubovou nástěnku na náměstí, která
byla zanedbaná. Začal jsem fotit, dělat
vývěsky, tabulky, plakáty s programem
utkání. Vše na svém foťáku, tiskárně
a bavilo mě to, když se lidi zastavili
a zaujalo je to. Potom jsem pomáhal
jako pořadatel, a přitom fotil a dělal
videa. Marek Ševeček, tehdy trenér
mužů Slavoje, mně nabídl, zda bych
mohl dávat svoje výtvory na facebook,
kde je skupina TJ Slavoj Kojetín. Zkusil jsem nahrát pár fotek a dát k tomu
komentář, a už to nabíralo obrátky.
Nyní jsem vypracoval systém prezentace a archivace činnosti místních
klubů fotbalu Slavoje Kojetín i Sokola
Kovalovice na takovou úroveň, jakou
široko daleko nemají. Aby se mohli lidé podívat na zajímavé momenty
z utkání i s komentářem, tak to je servis
jako v televizi. A to na Slavoji působím
jako hlasatel a v Kovalovicích pořizuji
na klubovou kameru záznamy utkání. Jednou rukou obsluhuji kameru
na stativu a ve druhé mám svůj foťák
a natáčím. Třeba branky stihnu všechny natočit, chce to cit pro hru. Doma
vše znovu přehrávám a skládám do
minireportáže. Žrout času to je! Všechny týmy fotím na podzim a na jaře
i s popisy hráčů. Kromě toho píšu komentáře do zpravodaje.
V roce 2018 bylo 110. výročí kopané
v Kojetíně. Archiv při povodni 1997
uplaval, zůstalo jen pár fotek. Nezbylo, než abych obcházel pamětníky,
fotbalisty, rodiny, a znovu dával dohromady historii klubu. Hodně mi pomohl
Miroslav Navrátil, který ve své době
(70. a 80. léta) byl stejný nadšenec,
kdy psal brožurku k sedmdesáti le-

tům fotbalu, pořádal atraktivní zápasy
s Amforou Praha, Zbrojovkou Brno.
Všechno psal na stroji, bez kopírek
a skenerů, digifoťáků, to už si ani nedovedeme představit. Za to tehdy
nebyl covid a děti mohly sportovat.
O fotbalu v Kojetíně a Kovalovicích by
to vydalo na další povídání. Hlavně
aby se brzy zase trénovalo a hrálo.
Jste zakladatel a pořadatel běhu
Hanácká kojetínská desítka, Jak vidíte jeho budoucnost?
V roce 2013 jsme s manželkou
a s kamarády a známými začali pořádat tento běh. Dříve jsem aktivně
běhal (12x Běchovice, tři maratony,
desítky půlmaratonů, stovky dalších
běhů třeba také 2x MS veteránů běhu
do vrchu, jednou Kralický Sněžník
a pak Černá Hora v Krkonoších).
V Kojetíně jsme navázali na Běhy kolem Moravy. Zájem o běhání přilákal
do Kojetína běžce z Moravy, a také
začalo běhat i hodně místních sportovců, a to je dobře. Postupně se běh
kvalitou zařadil do prestižního seriálu
Velké ceny vytrvalců Olomouckého
kraje. Práce a starostí s tím bylo hodně
a v roce 2018 jsme chtěli jako rodina
s během skončit. Další rok 2019 se do
organizace zapojil DDM a zázemí bylo
na nové loděnici. Loni a letos kvůli covidu to asi bude vyloučené. Dal jsem
si osobní závazek, že jako zastupitel
budu pomáhat s organizací, volební
období končí v roce 2022, tak uvidím.
Lidi zaujalo a setkalo se s velkým
ohlasem, že jste se pustil do místopisu Kojetína a okolí formou seriálu Toulek po Kojetíně a okolí, kde
srovnáváte minulost, současnost
a budoucnost.
K tomu vede cesta přes různé příspěvky typu „co se děje kolem nás“. Uklízíme Kojetín, ostatky, mrskut, Noc kostelů, Tříkrálová sbírka, Křížová cesta,
Tovačovka a spousta dalších zajímavostí a událostí. Kojetínské novoty,
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když jsem se stal členem, měly asi
3000 členů. Jejich obliba roste, nyní je
to kolem 4300 lidí, které zajímá, co je
nového v Kojetíně. Skupinu založil Luděk Fík a udělal dobře.
V době coronaviru, kdy byl loni zákaz
cestovat do ciziny, tak jsem projel cyklotrasy z Kojetína a dával tipy na výlety. Třeba i výlet k Choleráku byl pro
některé novum. Je tam pěkně upravené pietní místo kolem kříže a také okolí
obou rybníků. Otevřelo se cyklobistro
v Mořicích, tak jsem tam zajel zjistit
více a podělil se o to s dalšími. Když
letos v únoru napadl sníh a mrzlo, vyrazil jsem busem do Kovalovic k lesu
i na hřiště, po vesnici jsem udělal fotky. O zámečku, kapli sv. Františka se
dozví uživatelé další zajímavosti o historii z popisu u každé fotografie. Pěšky
jsem došel do Popůvek, kde je také
co dokumentovat. Vždycky se snažím, aby v příspěvku byla fota a videa
opatřena dalšími informacemi a celé to
mělo úroveň.
Nápad místopisu Kojetína se zrodil
v době, kdy se nehraje fotbal, tak chci
zkusit porovnat minulost, současnost,
a také co se chystá v Kojetíně. Inspirovalo mě jedinečné muzeum v nedalekých Víceměřicích. Tam každý dům
má svůj výstavní panel podle čísla
popisného a na něm je historie domu.
Tak si sami obyvatelé vytvářejí svou
pamětní síň. Současné fotky se dají
pořídit snadno – zajedete tam i na kole
a fotíte. Hůř se shání ty minulé. Jsou tu
početní sběratelé, ale chtělo by udělat
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databázi, kdy pod názvem ulice či náměstí bude ucelený soubor. Čerpám
z archivu MěKS Kojetín, kde jsou třeba pohlednice sesbírané J. Šírkem
a J. Bibrem. Právě můj soused Jožka
Bibr celý život věnoval historii Kojetína
a má bezkonkurenční přehled, co kde
bylo. Dalšími znalci jsou František Řezáč, František Riegl, Jaroslav Kačírek,
Emil Dostalík a další. Týdně nachodím
po Kojetíně kilometry, tak proč toho
nevyužít? Začal jsem fotit procházky
po ulicích po různých trasách. Třeba zimní Olomoucká, Stružní, Polní,
Sadová, Nová, Sladovní, Palackého,
Tržní náměstí, Mlýnská, Závodí, Přerovská, Podvalí a Ztracená. Postupně
další části Kojetína. Pak jsem zkusil
k těm procházkám sehnat dobové pohlednice a srovnat je se současností.
Tak jsem dal do kupy první díl toulek –
od pomyslné bývalé Kroměřížské brány pod kostelem – ulice Kroměřížská,
Ztracená, Blanská, Padlých hrdinů.
A nečekal jsem, že to tak lidí zaujme
a začnou si vybavovat vzpomínky
z dětství. Ti, co v Kojetíně už nebydlí,
jsou zase rádi, že vidí známá místa na
fotkách. Příprava takového příspěvku
je náročná. Mám nafoceno několik dalších částí a připravuji jejich publikování. Probírám Kojetínské zpravodaje od
roku 2000 a je v nich tolik zajímavých
věcí, že si něco vytisknu (třeba historie
polikliniky, lihovaru, dobové fotografie,
události jako otevření DPS na 6. května za účasti komisaře EU Verheugena
v roce 2000).

Tato práce mě naplňuje a jsem rád,
že má smysl. Odměnou je mi pak
zájem a ohlasy občanů. Je to i dobrá
propagace Kojetína, a hlavně zanecháváme po sobě dědictví pro další
generace.
O to víc mě mrzí negativní reakce vedení města, kdy mi bylo naznačeno,
že nejsem tiskovým mluvčím radnice.
A spíš toho mám nechat. Mluvčím
radnice opravdu nejsem, na to určitě
mají schopné lidi. Rozhodující pro mě
je, zda to zajímá lidi a jejich názor.
Máte za své příspěvky nějaký honorář nebo odměnu?
Jsem zastupitel Kojetína, za to je odměna. Tak když lidem zadarmo rozdávám jejich fota, abych jim udělal
radost, tak to žertem říkám (úsměv).
Všechna fota a videa dávám k dispozici MěKS k případnému využití. Doopravdy největší odměnou je uznání
a ohlasy občanů, že to ocení. Třeba
když mě na ulici osloví občané a děkují, že píšu do KZ a dávám příspěvky na
Kojetínské novoty, a že se něco dozví
o fotbale, sportu a dalším dění, tak to
potěší a dodá další energii. Radost mi
dělají naše vnoučata. Zejména pro ně
a všechny děti bych chtěl, aby Kojetín
byl městem hezkým, čistým, bezpečným, kde se všem slušným a řádným
občanům dobře žije a radnice s nimi
komunikuje a dělá pro ně maximum.
Se sokolským pozdravem „Tužme
se!“
Jaroslav Bělka
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Alois Zlámal: Střešní okno a já (povídky na pokračování)
Konec dětství

Začíná pro nás doba vstupu do
opravdového života
V roce 1950 jsem ukončil měšťanskou
školu v Němčicích a tím jsem dokončil základní školní docházku. Sbohem
školo, juché, juchéé...
Ale – ale – ale, to je přece konec dětských her, konec dětských a dospívajících zamilování! Kde jsou ty nesmělé
doteky rukou dívek skoro již dospělých
v malém přeplněném autobusu, když
jsme jezdili domů do Vitčic.
Nastal čas, kdy se musíme rozhodnout, kam se bude ubírat náš další život. V té době bylo mnoho možností jít
se vyučit řemeslu nebo dál pokračovat
ve studiu. Já jsem to měl jednoduché,
mí rodiče také.
Ještě když jsem byl v peřince a dudlal
jsem dudlík, navštívily mne v nestřeženém okamžiku (tehdy se ještě nezamykaly dveře) sudičky za doprovodu
mého anděla strážného. Nad mým
lůžkem visel velký obraz, zdařilá reprodukce anděla strážného, jak drží ruku
nad hlavou malého chlapečka, stojícího na břehu potoka a lovícího z vody
spadlý míč. Vedle chlapečka stojí malé
děvčátko, které mu chce pomoci.
Vždycky jsem si představoval, že ten
chlapeček jsem já a děvčátko je moje
sestřička Mařenka. Zachránil nás, a tím
umožnil sudičkám dokončit jejich sudbu.
Protože celý váš rod až do osmnáctého století byl předurčen zednickému
řemeslu, poneseš tuto vlajku, vlajku
se znaky vašeho rodu (lžíce, šufan,
kladívko, olovnice, metr, pero, tužka, kružítko) dál jako vlajkovou loď.
Tato souzená životní cesta ti připraví
mnoho krásných životních zážitků, ale
i mnohá zklamání.
Po této pro mě osudové a skoro slavnostní řeči sudiček se tyto i s andělem
rozplynuly v mém snu malého chlapečka v kolébce, která se stále ještě
lehce pohybovala po jemném dotyku
skoro neviditelných bytostí.
Někdo nebo něco se mě dotýká, cítím
něčí teplou ruku, která mne jemně hladí po čele a já poznávám upracovanou
ruku mé maminky.
„Lojzíčku, chlapečku vstávej, už je půl
čtvrté, je ráno...“
„Mami, vždyť je ještě tma.“
„Musíš vstávat, za chvíli musíš jít na
autobus, pojedeš do světa, ujedeš
nám... Snídani máš nachystanou a kufírek také.“
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Nechce se mi, ale okamžitě skáču
z lůžka. Tak toto je tvrdá realita, tamto se sudičkami byl jen sen, ale díky
tomu snu jsem byl alespoň chvilku ještě klukem.
Jedu do Prostějova do učení, jak mi
bylo souzeno, učit se na zedníka. Jel
se mnou ještě kamarád, spolužák,
také z Vitčic... alespoň nám nebude
smutno. Z dnešního pohledu nepochopitelné, proč hned na šest hodin
– vždyť nejedu do práce – ale taková
byla doba. Žádný doprovod se mnou
nejel, ani tatínek ani maminka.
Taková to byla doba, krásná doba,
vždyť jsme byli mladí, velmi mladí.
Tatínek to tehdy omlouval, jedeš přece jako do práce a ta tehdy začínala
v šest hodin.
Protože jsem se narodil 8. října a nastoupil jsem hned 1. září, byl jsem
biologicky i jinak ještě velmi mladý.
Ovšem nastal čas, kdy jsem musel
zapomenout, že už nejsem dítě a za
chvíli už budu vydělávat peníze pro
sebe, pro rodiče a snad i pro svou budoucí rodinu.
Protože jsem v mládí sportoval, použiji pro toto období příměr – stojím na
startovní čáře velmi a velmi dlouhého
běhu s názvem život.
Učební doba trvala dva roky. Zapomněl jsem zmínit, že jsem jel do Prostějova, města, které se mělo stát na
dva roky mým druhým domovem. Ach,
tvrdá škola života to byla, velmi tvrdá
doba, když to dnes vyprávím svým dětem. Nevěří...
Dnes je úplně jiná doba, nesrovnatelná. Bylo teprve pět let po válce a v té
době se pokrok téměř zastavil. Od té
doby uplynulo skoro osmdesát let.
Pro mne to byla výzva se vším všudy.
Najednou jsem se ocitl v novém světě,
žil jsem úplně jiný život, neměl jsem se
o koho opřít, s kým se poradit.
Vzpomínal jsem, jak se skládají košile,
kapesníky a jak to musí být vše vzorně
uloženo ve skříni. Proč nejsem doma,
budu mamince chybět, bude jí smutno. Kdo mě večer pohladí, jen tak,
třeba jen po ruce. Zavři oči a spi, ráno
budeš brzo vstávat. Ach jo!
Jsou čtyři hodiny ráno, ještě je tma,
autobus přijel včas a jako každý den
je plný až po strop. Nádražní hala na
němčickém nádraží je také plná.
Starý pan Zahradníček má své noviny
již roztříděné a popsané, které komu
prodá.
Přijíždí osobní vlak do Přerova, hala

se vyprazdňuje. Nejvíce lidí dojíždí do
Přerova, kde je více podniků. Objevuje
se vlak do Nezamyslic, tam pak přesedáme do vlaku na Prostějov. Prohlížíme si interiér vagonu, jsou to staré
vagony, kterým se říkalo dřeváky. Byly
vyrobeny v časech dávno před válkou.
Vlak jede přesně podle jízdního řádu
a my se díváme stále nervózněji na
hodinky, proč ten vlak jede tak rychle?
Zavírám oči, abych neslyšel to monotónní tam-tam-bum, tam-tam-křáp,
protože právě přejíždíme troje čelčické
výhybky...
„Příští stanice Prostějov!“ volá průvodčí, to, aby se vzbudili všichni spáči,
kteří dospávají a doplňují deficit spánku, zaviněný čtením Káji Maříka nebo
Paní nadlesní či potajmu čtených rodokapsů.
Jak jsme našli internát dnes už nevím. Nepamatuji se ani, zda jsme měli
nějaké dokumenty pro přijetí. Bylo to
tak prosté, přišli dva kluci učit se zedníkem – proč ne? Příjem je vyřízený.
Došli jsme Kosteleckou ulicí k bráně,
která byla otevřená snad proto, že nás
očekávali. Nikde nikdo, ani psi neštěkali, ticho přerušuje právě projíždějící
motoráček (do Kostelce přes Moravskou Třebovou až do České Třebové).
Ještě že tato zvuková kulisa přerušuje
ticho a vrací nás do reálného života
– a do nového světa.
„Haló, haló,“ voláme, „je tu někdo?“
Ticho... V ranním mlžném oparu a nastalém svítání se krčily podlouhlé dřevěné kontury něčeho, co připomínalo
dřevěné montované ubikační baráky.
Začínáme mít hlad, vždyť jsme už tři
hodiny vzhůru. Sedáme na nejbližší
schodek u vchodu do baráku a vytahujeme pečlivě zabalené dva krajíce
chleba, namazané sádlem s cibulí
a dáváme se do jídla.
Tak to byla první svačina v tom velkém
světě, aniž bychom se dotkli nějaké
práce. Stále nikde nikdo, je již půl sedmé a všude ticho. Z dlouhé chvíle závodíme, kdo dál doplivne, cibule stále
produkuje více a více slin. Je sedm hodin a dlažba před námi už je mokrá od
plivanců... Pršelo nebo co?
Konečně přichází nějaký pán spolu
s paní a jde to ráz na ráz. Pozdravení, podání ruky. Vypadlo z nás, co tam
jdeme dělat. Paní je příjemná, plnoštíhlá odbarvená blondýnka a pán – no
nechci být zaujatý – paní vypadá lépe,
mnohem lépe. Tito dva lidé měli být na
dlouhé dva roky našimi pěstouny.
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Pán byl vedoucí internátu a paní jeho
sekretářka.
Pán nás zavedl do druhého baráku,
do skladu lůžkovin a oblečení všeho
druhu. Zavelel předpažit a už to létalo. Deka, prostěradlo, cosi pod hlavu... Jeho dotaz, zda máme ručníky
– máme.
Odchod na barák číslo 2, oběd je ve
dvanáct hodin v baráku číslo 1. Ruce
předpažené, na nich vše, co jsme vyfasovali, odešli jsme na náš barák, který měl být až na malé přestávky po dva
roky naším domovem. Sedíme spolu
na světnici, vedle na lůžkách leží náš
fasunk.
Všechno šlo tak rychle, že jsem si neuvědomoval, jak rychle jsem doslova
spadl do úplně nového, jiného života.
Můj kamarád začal plakat (a to byl
o hlavu vyšší než já), že se mu stýská po mamince a že tady nebude, že
chce domů. Tož nevím, jak to všechno
dopadne... dopadlo to podle očekávání. Druhý den přijela pro kamaráda
maminka s tatínkem a já zůstal zase
sám.
Sedím sám a přemýšlím – je to skutečnost nebo se mi to jenom zdá – vše
probíhalo v takovém hektickém sledu,
že jsem si ani nevzpomněl na naše.
Tatínek už má za sebou asi ranní frlés (sčítání, kolik pracovníků na jeho
stavbě se dostavilo do práce) a zápis
do šichtovky. Maminka už možná sedí
u hromádky řepy, kterou okrajovala
větším nožem, v našem kraji zvaném
řepák.
Ticho je opět přerušeno. „Nástup na
rozcvičku, pohyb, pohyb!“ řval někdo
huronským hlasem... dupot po dřevěné podlaze... ticho. Najednou se rozletěly dveře: „Pro vás to neplatí?“ „Pardon, pardon, nevěděl jsem, nevěděl
jsem, omlouvám se!“
Hlava uctivě vycouvala za dveře
a zase jsem sám. Ještě jsem stačil reagovat na omluvu. „To nic, to nic,“ říkám já a zase jsem sám a přemýšlím.
Ještě dnes, když jedu autem, to rád
dělám.
Kterýsi den jsme jeli se Špulou do Vitčic a na rovné silnici do Měrovic nás za
sv. Annou předjel starý pionýr, na němž
seděl předseda kojetínského JZD pan
Drbal s čibukem v ústech. Špula zareagovala mnohoříkajícím úsměškem,
z nějž jsem si dovodil – kdo to sedí
v tom našem autě za volantem, kdopak asi? Ještě štěstí, že jsem neměl
na hlavě klobouk, okamžitě bych to
uhodl.
Na rozcvičku jsem nešel, napadlo mě
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ovšem, zda jsem nebyl omylem přemístěn do starého antického Řecka
– ve zdravém těle zdravý duch...
Jak ubíhal čas, světnice se pomalu plnila, až nás bylo šest ze všech koutů
Moravy.
Za nemocnicí započala stavba nového
sídliště s názvem Šárka. Po příchodu
na stavbu jsme dostali za úkol naskládat hromadu cihel do úhledného tvaru.
Osádka vozidla, která tyto cihly dovezla, je prostě vyklopila. Pršelo... „Můžeme se jít někam schovat?“ Koho se
máme optat? Neměli jsme koho, tak
jsme skládali a skládali, až jsme doskládali. Bylo to v učebních osnovách?
No i zedník musí umět takové práce.
Naučili jsme se dokonce vyhazovat
cihly lopatkou až do prvního patra.
Denní program na internátě: V pět
hodin budíček, snídaně a o půl šesté
odchod na stavbu ve štrůdlu a se zpěvem. Nejčastější písnička do pochodu
byla Komandýr geroj Čapajev. Refrén
zpíval Josef Bohár, původem z Jeseníka. Měl nádherný vysoký hlas.
Když na to dnes vzpomínám, Mistr
Gott by se asi do soutěže Český slavík
nepřihlásil...
Nikdy jsem nezjistil reakce prostějovských občanů, když ve tři čtvrtě na
šest zažívali nechtěný budíček.
Když jsme přicházeli Dobrovského ulicí ke stavbě, v jednom okně se vždy
odhrnula záclona a já tam po očku pohlédl. Moje hodná teta Anežka pozorovala, zda uvidí svého synovce, tedy
mě.
To byly chvíle, které mi tak silně připomínaly domov, maminku. Byla na
tetu hodně podobná a já vymýšlel, zda
a jak utéct domů. Plánoval jsem a plánoval, naštěstí k tomu však nikdy nedošlo.
Domů jsem jezdil jednou za čtrnáct
dní. V té době byl ještě šestidenní
pracovní týden. V sobotu se pracovalo osm hodin a já jsem domů jezdil až
odpoledne, v kufříku špinavé prádlo,
pračky ještě nebyly. Maminka bude
mít radost – celý týden pracovala na
poli u sedláka.
V té době – bylo mi 15 let – jsem ještě
neprožíval tu nekonečnou a nevratitelnou touhu odsunout všechno pryč,
jakou prožívám v této chvíli, kdy píšu
tento list vzpomínek. A nikdy jsem to
mamince neřekl, nestihl jsem nikdy
poděkovat. Až už nebyla, neměl jsem
možnost jí to říct.
Musím zde říci to známé – když ztratíš
matku, ztratíš všechno.
Zpět na internát jsem musel jet hned

v neděli, protože v pondělí ráno o půl
šesté jsem již šel se zpěvem do práce.
Autobus do Němčic jel v neděli v 15.30
hodin.
Když jsem odcházel s plným kufříkem
čistého prádla, s plnou sklenicí domácího sádla a dvěma paličkami cibule,
doprovázela mě maminka až ke Konečných stodole.
S maminkou jsme se rozloučili hned
doma. Žádné objímání a vzlyky, maminka mě s nekonečnou něhou pohladila po obou skráních. Bylo mi do
pláče, ale skrýval jsem to, jak to jen
šlo. Po několika krocích jsem se otočil, maminka tam ještě stála a dívala
se za mnou. Neplakala, byla jen moc
smutná, a to mě vždycky hodně bolelo... bylo to mou vinou.
Chvilku jsme se na sebe dívali a já povídám: „Mami, řekněte prosím tatínkovi, ať mě vezme z učení, budu se učit
u něj na stavbě, každý den budu jezdit
s tatínkem a po práci a v neděli Vám
budu pomáhat.“
Ještě dnes, po 65 letech vidím její rozjasněný obličej, jak jí z tváře zmizela
bolest a jak nám v tu chvíli bylo spolu
pěkně, tak krásně, že až, až...
„Chlapečku, jsi moc hodný, ale jak
znám tatínka, nebude s tím souhlasit.
Vždyť víš, ty jsi jeho chlouba, jeho pokračovatel, přemož se a vydrž to!“ To
mi doslova vyrazilo dech. „Přeci nechceš být jak Lojza Nováků – brečet
před klukama jako malý kluk – tož nevím, to by ti nebyla hanba?“
Já vím, maminko, to bych se opravdu
musel stydět sám před sebou...
A tak jsem se jel učit a učit, až jsem
se vyučil a stal se ze mne zedník.
A nikdy jsem toho nelitoval, byl jsem
na to hrdý.
Když jsem se oženil, moje manželka,
řečená Špula, mi byla velkou oporou.
Toto řemeslo jsem sice nikdy nedělal, ale s mým tatínkem jsme stáli na
lešení vedle sebe a já se vyučil fasádníkem (vyšší stupeň oboru zedník).
A moje žena stála vedle mě na lešení
a pomáhala při práci na sgrafitu, obrazci v omítce.
A stála při mně celý život až do dnešních dnů. Je mi 83 roků a Špule o půl
roku méně.
Řeknu vám, moji milí, neměla to se
mnou vždycky lehké, stát po boku
chlapa, který má takové toulavé zaměstnání – jedna stavba skončí
a druhá začíná zase někde jinde. Bydlení i pod stanem, vařit si sám, vzpomínat co moje rodina – už mám dvě
děti, synka, malou dcerušku a mladou
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do toho nízkého způsobu života.
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Ne vždy se mi to podařilo, ale nikdy
jsem se nechoval tak, abych se za to
musel stydět. Nebylo by to vůči rodičům a mé rodině férové a já jsem na to
nikdy neměl povahu.

Tak jsem zakončil vyprávění o mém životě od doby vstupu do opravdového
života vyučením se zedníkem až do
dnešních dnů.
Alois Zlámal
pokračování příště

Kojetínské popraviště
Říkali mu „Na spravedlnosti“. Je to
území v lokalitě Nad Psoluky, tj. pole
vlevo nad tak zvaným „Vyšehradem“.
Město Kojetín mělo v minulosti hrdelní právo a právě zde bylo popraviště.
V současné době tam roste lípa,
kterou tam vysadil Bohuš Hedvíček
a jeho kamarád Ferda Šťastník. Zasadili ji při příležitosti vzniku samostatného Československého státu.
Vysázena byla na podzim roku 1918
na místě, kde kdysi stávala šibenice.
Popraviště koupil jeho předek Jan
Hedvíček, který žil na počátku 19. století. Kupní smlouva se nedochovala.
Pod lípou je lavička, kterou tam udělal
Rostislav Hedvíček v 60. letech minulého století. Pole doposud obdělává
rodina Hedvíčkova.
Co se ví o popravišti? Že je na vyvýšeném místě, které je viditelné
z široka daleka. Co se neví? Jak bylo
veliké, jaký mělo tvar a odkud byla
přístupová cesta. Rostl na jeho ploše
vzrostlý strom, na který mohli věšet
odsouzené? Ne-li jakého typu byla
šibenice? Byla dřevěného typu, obráceného písmene L nebo U? Byla zděná půdorysu čtverce nebo trojúhelníku s pilíři, které byly v rozích spojeny
trámy? Také mohla být studničního
typu. Měla tzv. pódium s propadlištěm
nebo odsouzený musel vystoupit na
vratkou stoličku, kterou kat pod ním
podtrhl? Či jej vytáhli nahoru jen tak?
Oběšeného nechali viseti někdy i několik měsíců. Nakonec vysušené tělo
musel někdo pohřbít. Tady se nabízí,
mělo-li město pohodného (rasa), pokud ano, tuhle práci dělal právě on.
Oběšený byl pohřben v blízkosti šibenice. Pohodný se taky staral o travní
porost a udržoval prostor popraviště.
Jaká byla frekvence poprav? Jednou
za rok, dva či pět let nebo více? Popravovalo se jen oběšením nebo také
stětím či upálením? Nejkrutější poprava byla lámání kolem, nebožtík byl
vpleten do kola a to bylo vystaveno
na veřejném místě jako varování pro
ostatní.
Mělo město svého kata? Za tu dobu,
co město Kojetín disponovalo hrdelním právem, se muselo vystřídat
mnoho generací katů. Kde žil? Měl
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rodinu?
Dědilo
se toto „řemeslo“
z otce na syna?
Byl to člověk vyloučený ze společnosti. Podle pověsti zapsané Bohumírem Štégrem
v knize Zázračná
slunečnice přišlo
město o hrdelní
právo, když popravili odsouzeného,
aniž by vyčkali na
udělení
milosti,
o kterou žádali císaře. Odsouzeného popravili před návratem posla. Píše, že posel spěchal
s milostí tak, až uhnal koně, který
před Kojetínem padl mrtev. Jezdec
běžel pěšky a již od Katova mostu
mával bílým fěrtochem, ale bylo již
pozdě. Odsouzený byl mrtev. Ale ono
to bylo trochu jinak. „Katův most“ se
říká mostu, který vedl přes starou Hanou. Je to v místě, kde stála bývalá
solná fabrika, nyní zahrádkářsví Mirvald. Proč se říká „Katův most“? Buď
za Hanou kdysi žil kat a chodil přes
tento most do Kojetína, anebo přes
něj přijížděl najatý kat z Kroměříže.
Podle mapy vydané okolo roku 1750
bylo na Moravě 67 popravišť. Císař
Josef II. svým císařským zákonným

nařízením tzv. patentem z roku 1784
zrušil tyto provinční popraviště a zakázal na nich popravovat. Nechal je
jen v královských městech. Na Moravě to bylo v Brně, Znojmě, Uherském
Hradišti, Olomouci a Opavě.
Je známo, že hrdelní právo město
mělo asi od roku 1502. Právě k tomuto roku se datuje první písemná zmínka o Kojetíně, jako o městu. Mezi léty
1502 až 1784 bylo vykonáno nespočet poprav (Kojetínsko, Město Kojetín
a okolí, 1933).
Je zde mnoho otazníků. To je malá
výzva pro amatérské badatele či profesionály.
F. Minařík

Katův most u Solné fabriky
20. léta minulého století
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Mateřská škola Kojetín
Březen v mateřské škole
Začátek března se nesl ve znamení
nařízení Vlády ČR o zákazu pobytu
dětí v mateřské škole. Přestože jsme
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s tímto krokem tak trochu
počítali, museli jsme bohužel, ač neradi naši školičku zavřít.
Od 1. do 5. března 2021 probíhaly
v našem regionu jarní prázdniny.
I když se nedalo nikam jet, věříme, že
si rodiče i děti odpočinuli a nabrali sílu
do další práce.
V následujících týdnech uzavření naší

mateřské školy jsme začali s distanční výukou, která je pro děti od pěti let
povinná.
Zůstáváme doma! A učit se můžeme
i v pyžamu. To je základní myšlenka
platformy „Škola v pyžamu“, kam se
přihlásily všechny třídy. Učitelky zde
mají možnost být v kontaktu s dětmi, posílají dětem pozdravy i náměty
a úkoly pro práci doma. Mohli jsme si
udělat i on-line hodinu, abychom se
alespoň viděli. Dále měly děti možnost si zde prohlédnout několik video
hodin. Předškoláci také dostali složku
„Školka doma“ s úkoly, které spolu

s rodiči mají doma vypracovat.
Učitelky nezahálely ani v době uzavření školy. Uklízely třídy a hračky, připravovaly pomůcky a náměty na distanční výuku. Komunikovaly s rodiči. Také
proběhlo několik školení prostřednictvím webinářů.
Všem rodičům bychom chtěli poděkovat, že se aktivně zapojují do našich
projektů. Moc si toho vážíme a chápeme, že to není vůbec jednoduché.
Věříme, že tato nelehká doba brzy
přejde, a že se všichni zase setkáme
v naší mateřské škole.
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

Distanční výuka
– střípky ze zákulisí
Neobvyklé podmínky s sebou nesou
neobvyklé situace. A mnohdy docela úsměvné. Četností se sice při distanční výuce těm ze školních lavic
nevyrovnají, docela dobře ovšem komentují úskalí virtuálního světa a fakt,
že v tom skutečném jsme si přece jen
jistější.
Vžijte se na chvíli do role účastníka
výuky na dálku a představte si, co se
stane třeba když...
…se učitel dožaduje vypracovaného
úkolu: „Poslal jsi ho přes e-mail, na
Messenger, nebo do Teams? Odkud si
ten úkol můžu přečíst?“ Ze světa „za
monitorem“ se ozve naprosto bezelstné: „Z papíru...“,
…učitel poté, když se všichni žáci elektronickou ručičkou hlásí s tím, že jsou
hotoví se zadaným cvičením, spokojeně prohlásí: „Dobře, odhlaste se…“
A bezmocně sleduje, jak mu jeden po
druhém žáci odchází z hodiny,
…když se učitel o přestávce nedopatřením neodhlásí z hodiny a přes monitor slyší dokonalé parafráze vlastních
replik,
…když se dítko, způsobně oblečené

a učesané usadí k pracovnímu stolu
a žhaví připojení přes tablet, zatímco
zkoprnělí rodiče za dveřmi řeší, jak mu
vysvětlit, že je sobota,
…když při slovním fotbalu vypadne
z dítěte jako asociace na písmeno
„e“ pohotově „epidemie“ a vyvolá tím
bouřlivý smích celé třídy jako důkaz
nadhledu a dobré nálady,
…když se v přímém přenosu ozve:
“Paní učitelko, vy se mi dost sekáte, já
totiž sedím na záchodě…“,
…když je možné za vším hledat zvíře,
neboť: „Paní učitelko, já vás neslyším,
já mám papouška“,
…nebo přesněji kočku, protože ta někdy vleze do aktovky a odmítá žákovi
vydat školní pomůcky,
…nebo způsobí, že žák
zoufale volá do mikrofonu, že „nemůže dýchat“
a když šokovaná paní
učitelka hodlá poskytnout
první pomoc přes PC,
doplní, že: „…mu pod
nos pšoukla kočka“,
…když zase jiná kočka
vykoná potřebu přímo
na klávesnici počítače,
neboť ji už považuje za
domovské
teritorium,

a znemožní tak komunikaci žáka se
světem:)
A jak to vypadá, když škola osiří na
dobu delší, než jsou letní prázdniny?
„Za korony školní vrátka,
zavřeli nám pro děťátka.
Učí se nám přes „online“,
jsou to fofry, jak čas plyne.
Škola zatím sama stojí,
o žáky se tiše bojí.
Chybí jí ti její žáci,
vždyť tak přišla o svou práci.
Tiše čeká, těší se,
že zas brzy vrátí se.“
Vyloveno z virtuálního světa pedagogů, asistentů a žáků ZŠ nám Míru.
Zpracovala Markéta Matějková

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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Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
Zápis dětí do první třídy
Jaro je každoročně spojené se zápisem dětí do první třídy. Ani letos
tomu nebude jinak.
Obvykle se s budoucími prvňáčky
a jejich rodiči setkáváme osobně. Vždy
jsme připravovali hry a činnosti, které
mají děti seznámit s prostředím školy
a budoucí učitelkou, aby v září vstupovaly bez obav do nové životní etapy.
Letos zápis proběhne online formou,
dovolte nám tedy představit naši školu.
Žáci se vzdělávají podle školního
vzdělávacího programu Škola pro
všechny.
Naši školu vnímáme jako jedinečnou
instituci, kde společně žijí a učí se
všechny děti, které v dospělosti budou schopny samostatného života.
Jedině ve „škole pro všechny“ lze
budovat vzájemný respekt, toleranci
k rozdílnostem a plně využít potenciál

každého dítěte. A to považujeme za jeden z hlavních úkolů školy.
Nabídka:
• Individuální přístup ve výuce, méně
početné třídy
• Zohlednění žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami
• Plavání
• Dopravní výchova
• Environmentální výchova
• Logopedie, školní logoped
• Možnost konzultace se školním psychologem
• Speciální pedagog
• Asistenti ve třídách
• Žákovský parlament
• Exkurze
• Projektové dny
• Angličtina hrou pro 1. a 2. ročník
• Přestávky na hřišti
• Kroužky a doučování
• Přípravný ročník

Projekty:
• Erasmus+ (mezinárodní spolupráce)
• Zdravá škola
• Výuka s podporou Šablon II
• Recyklohraní
• Aktivní škola
Školní družina:
• Provoz 6.30 – 16.00 hodin
• Pestrý program
• Pro žáky 1. i 2. stupně
Těšíme se na budoucí prvňáčky
i na návrat všech našich žáků zpět
do lavic.
Eva Pěchová, Renata Vysloužilová

Základní a mateřská škola polkovice

Ornitologická
stanice Přerov

I v letošním školním roce se žáci Základní a mateřské školy Polkovice zúčastnili výukového programu v ORNISu Přerov. Jedná se o ornitologickou
stanici, kde se žáci vždy pobaví a načerpají nové informace.
ORNIS je místo, které se může pochlubit bohatou historií, ale také zajímavou
současností a vizemi do
budoucna. Všem, bez
rozdílu věku, přibližuje
přírodu na dosah ruky.
Mladší děti z mateřské
školy měly tentokrát připravený výukový program v prostorách zahrady a děti ze ZŠ se
seznámily s tajemstvím
hub. Výukové programy
pro všechny žáky byly
opět výborně připraveny
a věřím, že si žáci odnesli důležité poznatky
o stavbě těla hub, sběru či poznávání různých
druhů.
Příští návštěva nás překvapí již v nových zrekonstruovaných prostorách. Velice se těšíme.
Leona Indráková
ředitelka školy
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Gymnázium Kojetín
Úspěchy v době online
Současná situace nepřeje setkávání
v okresních a vyšších kolech soutěží.
Přesto vše pokračuje dál tzv. online
a jsme rádi, že úspěšně. Těší nás, že
je pořád dost žáků, kteří chtějí změřit své znalosti s ostatními, a rádi se
s jejich vynikajícími výsledky podělíme. Vezměme to tedy popořádku:
V Dějepisné olympiádě v lednu se organizátoři zaměřili na dobu barokní,
a přestože úkoly nebyly úplně jednoduché, získal Filip Hlavinka ze septimy
v okresním kole místo druhé a Martin
Zdráhlal se umístil třetí.
Hned na začátku ledna 2021 proběhlo
také fakultní kolo překladatelské soutěže, na jehož výsledky jsme byli moc
zvědaví. Organizátoři z Palackého
univerzity v Olomouci tentokrát rozšířili řady soutěžících o celou Moravu
– celkem hodnotili práce 194 studentů
ze 41 škol. A uspěli jsme na výbornou.

Rozhovor
s Adélou Buráňovou
V dubnovém čísle Kojetínského zpravodaje máme rozhovor se sedmnáctiletou Adélou Buráňovou, která není
jen nadanou studentkou sexty Gymnázia Kojetín, ale také mistryní světa
v rybolovné technice. Mnozí lidé
o tomto sportu nikdy neslyšeli, proto jsem poprosila Áďu, jestli by nám
o něm něco řekla.

Jak ses k rybolovné technice dostala?
Přes mého taťku, který je vášnivým rybářem již mnoho let. Vše začalo soutěží Zlatá udice, když trenéři rybolovné
techniky sháněli do týmu dívku. Na-
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Oktaván, už výše jmenovaný Martin
Zdráhal, který překládal z angličtiny
a z ruštiny, přivezl dvě čestná uznání
z obou sekcí. Martin Flídr (také oktáva)
pak získal za své překlady ze španělského jazyka 1. místo, celou sekci vyhrál a zúročil tak svou znalost a zájem
o tento jazyk.
V rámci okresního kola Geologické
olympiády byly výsledky následující:
Mladší kategorie A: 1. Anežka Míšová, 2. Jan Dýmal 3. Jiří Hudec. Starší kategorie B: 1. Tereza Kulhánková,
2. Michal Takač, 3. Eliška Bělková
a Simona Coufalová.
Do série úspěchů můžeme přidat
i další vynikající výkon. Žákyně tercie
Eliška Gefingová obsadila 2. místo
z jednadvaceti účastníků, pouze o jeden bod za místem prvním, v 47. ročníku Olympiády v českém jazyce.
V únoru se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Připravila ho Masarykova univerzita Brno. Na nejlepší

šedesátku zeměpisců okresu Přerov
čekaly tři záludné testy. První z nich byl
zaměřen na práci se školním atlasem,
druhý na geografické znalosti a ve třetím museli žáci prokázat dovednosti
z oblasti praktického zeměpisu. Naši
borci se v soutěži rozhodně neztratili.
Vybojovali si čtyřnásobný postup do
finále Olomouckého kraje. V kategorii A nám postupem z druhého místa
udělal velkou radost žák primy Adam
Behanec. V kategorii B exceloval žák
sekundy Quang Tu Le, který se umístil
dokonce na místě prvním. V kategorii C se podařil tzv. „double“. Vítězem
kategorie se stal žák tercie Jiří Večeře
a druhé místo získala žákyně kvarty
Lenka Kusáková.
Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme úspěchy
v kolech krajských. Jistě budeme informovat o jejich výsledcích v KZ nebo na
webových stránkách www.gkj.cz .
-mm-

bídku jsem přijala a této činnosti jsem
zcela propadla. Nadšení mě drží už
více než pět let.
Jaké byly tvé největší úspěchy?
Povedlo se mi vyhrát již mnoho závodů, ale mezi mé největší úspěchy patří určitě zlatá medaile na mistrovství
světa ve Švýcarsku doplněná dvěma
stříbrnými. Mezi další velké úspěchy
počítám několik zlatých medailí spolu s titulem mistryně České republiky
a v neposlední řadě i titul mistryně Slovenské republiky.
Jak probíhá tvůj trénink?
Tréninky se snažíme absolvovat takřka za každého počasí, a to na Pionýrské louce v Kroměříži, kde trávíme
dvě a půl hodiny třikrát týdně. V hlavní
sezoně to vše ještě doplňuji každodenním individuálním tréninkem na
rodinné zahradě.
Začínáme stavěním terčů na jednotlivé
disciplíny. Poté následuje trénink jako
v každém jiném sportu. Rozebírají se
chyby, ladí se technika, technické vybavení a v neposlední řadě pracujeme
na psychice, která je u tohoto sportu
od určité výkonnosti asi nejdůležitější.
Soutěží se ve třech terčových a dvou
dálkových disciplínách. Mezi terčové
patří arenberg, zátěž skish a mucha
skish. Mezi dálkové pak zátěž dálka
a mucha dálka. Všechny disciplíny se
na velkých závodech vyhlašují zvlášť,
ale nejdůležitější je součet všech dohromady, které tvoří pětiboj.

Kolik závodů jsi absolvovala?
To už nejspíš nespočítám. Bylo jich
opravdu hodně, od základních až po
mistrovské závody pořádané například ve Švýcarsku. Na běžné závody
jezdíváme po celé České republice,
ale spousty závodů se konají i přímo
v Kroměříži. Kvůli světovým pohárům
se však jezdí například do Tokia, Slovinska, Rakouska, či Polska.
Na jakém závodě se ti nejvíce líbilo
a proč?
Nejlepší to bylo na Mistrovství světa
ve Švýcarsku v roce 2019. Atmosféra
Alpských vršků a svěží horský vzduch
dodávaly celému závodu nádherné
kouzlo. Ubytovaní jsme byli přímo na
horské prosklené chatě, odkud jsme
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mohli pozorovat překrásné východy
slunce. Celé závody byly navíc konány
ve velmi přátelském duchu. Na tento
zážitek opravdu ráda vzpomínám.
Jak trénuješ v dnešní době?
Jelikož je tato doba velice složitá, tak
bohužel nemáme k dispozici oficiální
tréninkové plochy. Jedinou možností

4/2021
je trénink na rodinné zahradě, ale jsem
za tuto možnost velmi vděčná.
Plánuješ se i v následujících letech
věnovat rybolovné technice?
Určitě ano. U tohoto sportu je velmi
důležité ohlídat si hlavně psychiku,
což mi neustále dává možnost poznávat a ovládat sebe samotnou. Toto mě

asi nikdy nepřestane bavit. Vnímám
v tom příležitost, jak využit tento trénink v osobním životě. Navíc máme
velice dobrý kolektiv, a i když se zrovna nedaří, tak si závody pokaždé maximálně užiju.
Rozhovor připravila studentka sexty
GKJ Veronika Kopřivová

Dům dětí a mládeže Kojetín informuje
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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).
Informace o využití výdejního okna (16. února – 19. března 2021):
Celkový počet registrovaných čtenářů: 364 Počet návštěvníků: 795 Výpůjčky celkem: 5574
Děkujeme za Váš zájem a vzájemnou ohleduplnost!

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

Právě probíhá

E-knihy zdarma

V době omezení půjčovní doby knihovny
bychom rádi nabídli novou službu v podobě

elektronické knihy či dalších dokumentů.

Právě probíhá příprava na zprovoznění
základní verze portálu Metis
do našeho katalogu Tritius.
Ten umožní našim čtenářům získat bezplatné e-knihy
z produkce Městské knihovny v Praze.
Distribuce respirátorů občanům Kojetína
Občanům s trvalým pobytem v Kojetíně – ročník 1951
a starším, Město Kojetín v pondělí 1. března 2021 distribuovalo respirátory. I my jsme se rádi zapojili.
-jlVíce se dozvíte na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKS Kojetín
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Charita Kojetín
Vážení spoluobčané
a příznivci charitního díla!
Tříkráloví sbírka do zapečetěných pokladniček byla sice k 24. lednu 2021
ukončena, ale online kasička stále trvá.
Je možné i nadále přispívat na Charitu
Kojetín, a to do 30. dubna 2021:
• PŘEVODEM NA TŘÍKRÁLOVÝ
ÚČET 66008822/0800, variabilní symbol 77707010 (tento variabilní symbol
je nutné uvést pro připsání příspěvku
Charitě Kojetín)
• 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

Výtěžek letošní sbírky použijeme na:
- přímou pomoc lidem, kteří se nečekaně dostanou do náročné a nepříznivé situace, kterou nejsou schopni
zvládnout sami,
- pokračování ve financování úvěru na
automobil Dacia Logan pro zdravotní
sestry domácí péče,
- financování části úvěru na nákup budovy pro zkvalitnění a rozšíření služeb
Charity Kojetín.
Jsme vděční za jakoukoliv podporu charitního díla. Každá koruna má
smysl a pomůže k zajištění poskytování sociálních a zdravotních služeb
v našem regionu, jejich zkvalitnění či

případnému rozšíření.
Chcete-li činnost Charity Kojetín podporovat i po ukončení Tříkrálové sbírky, nabízíme vám několik možností,
jak to můžete učinit:
- finančním darem na účet organizace
(číslo účtu 1884380399/0800),
- finančním darem v hotovosti,
- přímou podporou přes portál gift.cz
Více informací naleznete na našich
webových stránkách www.kojetin.charita.cz v sekci „O nás – podpořte nás“.
Velmi si vážíme vaší pomoci a děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Jitka Matoušková, Charita Kojetín

Centrum sociálních služeb kojetín informuje
Jak tráví čas naši senioři
V době dlouhotrvajícího nouzového
stavu jsou naši senioři stále doma.
Společná setkávaní nejsou zatím možná. Ale i tak se někteří z nich dokážou
doma zabavit velmi hezky. Seniorka
z DPS Stanislava Masara nám dovolila nahlédnout do její krásné galerie
obrazů. Jejím oblíbeným tématem
jsou květiny pestrých barev, maluje
převážné na plátno a obrazy jsou propracované do detailu. Škála pestrých

Jarní tvoření
„Po čase zimním přicházívá jaro, po
beznaději vzniká naděje, po hrůzách
noci za svítává den.“
Vladislav Vančura
Jaro nám klepe na dveře. Je to krásné roční období, kdy se vše probouzí,
sluníčko nás nabíjí energií a my se
můžeme radovat z krás rozkvétající
přírody. Pro naše seniory jsme připravili aktivitu na doma – jarní výzdobu.
V balíčku měli senioři připravenou šablonu vajíčka na vystřižení, která se omotala krepovým papírem, dozdobila při-

24

barev působí příjemně a velmi pozitivně. Naše malířka, která nám sdělila, že
malování je její vášeň už od mládí, má
i spoustu dalších zájmů, jako je háčkování, pletení a šití. Měli jsme ukázku
i velikonoční výzdoby – obháčkovaných vyfouklých vajec.
Až nám pominou všechna omezující
opatření, společně s naší seniorkou
uděláme výstavu jejich krásných výrobků. Máme velkou radost, že i v této
těžké době naši senioři mají chuť tvořit
a aktivně žít.
PZ
loženými květinami a vajíčko se mohlo
zavěsit na dveře nebo okno. Dále pák
k vystřižení a dotvoření ptáčka taktéž
na zavěšení a k vymalování velikonoční obrázek. Aktivity na doma volíme
tak, aby je naši senioři zvládli doma
sami, aby byly jednoduché, a přesto
trošku zpříjemnili ten dlouhý čas.
„Naděje. Je to kapka medu, jako pole
tulipánů, které na jaře rozkvete. Jako
ranní déšť, jako pošeptaný slib, jako
bezmračná obloha, jako dokonalá tečka na konci věty.“
Tahereh Mafi
PZ
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Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov

„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“).
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:
‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ Marie Magdaléna pak šla
a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

Program svátečních setkání v dubnu 2021 (v čase velikonočním)
1. 4. 2021 Čtvrtek – Zelený
biblická hodina
od 17.00 hodin na faře kolem stolu
(Poslední pomazání, Poslední večeře Páně,
modlitba v Getsemane, Velkopáteční Pašije)

18. 4. 2021 Neděle
2. po Velikonocích (Misericordias Domini)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

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
Po skončení bohoslužby se koná výroční shromáždění NO.

25. 4. 2021 Neděle – 3. po Velikonocích (Jubilate)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

11. 4. 2021 Neděle – 1. po Velikonocích (Quasimodogeniti)
bohoslužby
od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 5. 2021 Neděle – 4. po Velikonocích (Cantate)
bohoslužby
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

Ježíš řekl: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“ Jan 14,27
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 Hruš-

ková z Přerova, telefon: 606 207 782
email: petra.hruskova@email.cz
Naše společenství je „otevřené“
všem „hledajícím“!
Podrobnější informace a aktuální
data setkání i mnoho dalšího najdete 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:

Anekdota měsíce:

Biblický verš měsíce:
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DÁM
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NABÍZÍM
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Inzerce

Koupím garáž
v Kojetíně

pro vlastní potřebu
pod moštárnou
nebo na ulicÍCH
nová NEBO RŮŽOVÁ
Telefon: 774
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Pohledem fotografa
Po letošní zimě zůstala na řadě míst v polích stát voda a proměnila je tak v jezírka a louže. Tak to vypadá na Suchých
loukách směrem k Bezměrovu.

Zdi s vyznáními svých tvůrců na chátrající budově u nádraží. Raději tam ale tyto krásy objevovat nechoďte, kolem jsou
poházené odpadky v míře nebývalé.

Zapadající slunce ozářilo koleje.
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Fotokvíz Poznáte Kojetín?

1

2

Fotografie z čísla 3/2021:
č. 1 Rybník Jordán, pohled na tehdejší Hedvíčkův dům,
rok 1925.
č. 2 Křižovatka nám. Míru a Palackého, bez družstevního
domu Budoucnost, nyní Dárkové zboží Krčmařovi, přelom 20. léta minulého století.
č. 3 Kroměřížská ulice u železničního přejezdu, vlevo
koloniál Ferdinanda Skácela, vpravo bytové domy, 1. polovina 20. století.
č. 4 Selská jízda u Sázelovy hospody Na Hrázi, rok 1928.
č. 5 Bruslení na rybníku Na Hrázi u známé Sázelovy hospody, 30. léta minulého století.
č. 6 Taneční slavnost v zahradě Sázelovy hospody Na
Hrázi, 20. léta minulého století.

3

4
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BLAHOPŘÁNÍ
Od doby, co jsi spatřil svět, uběhlo už šedesát let.
A tak přejeme Ti hodně zdraví, ať Tě život pořád baví!
Dne 30. dubna 2021 oslaví životní jubileum šedesát let

pan Vladimír Adamík z Křenovic
Přejeme Ti všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a dobré nálady!
Maminka Věra, sestry Věra a Světlana s rodinami. K přání se připojuje také Tomášek a Kubík.
Dne 8. dubna 2021 oslaví šedesát let společné cesty životem

manželé Eva a Ludvík Urbanovi
Kdysi jste si prstýnky dali a už je to šedesát let.
Věčnou lásku jste si slibovali, a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes vám v srdci zvony znějí.
A spolu s námi štěstí, lásku k Vašemu výročí Vám přejí dcery s rodinami.

Vzpomínky
„Kdo v srdci žije, neumírá“ Fr. Hrubín
Dne 29. dubna 2021 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí

paní Hany Hedvíčkové
S úctou a láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.
Smutný je bez Tebe každičký den, láska a vzpomínky zůstaly jen…
Dne 18. dubna 2021 vzpomeneme třetí smutné výročí úmrtí

pana Vojtěcha Čecha
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dagmar, synové Jan a Libor s rodinami.
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí,
ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 8. dubna 2021 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí naší milované maminky, manželky

paní Jany Dostálíkové
Touto cestou chceme vzpomenout její památky.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Emil a syn Petr s rodinou.
Všem lidem dávala náručí plnou, sázela kytky podél cest.
Jednou však zmizela a jako když utne, přestaly růže náhle kvést...
Dne 1. dubna 2021 uplynul pátý smutný rok, co nás náhle opustila

paní Jana Bartková
S láskou stále vzpomíná syn Zdeněček a Tomáš, dcera Veronika, přítel Zdeněk, Janík,
rodiče, všichni kamarádi a holky z Cantasu.
Dne 4. dubna 2021 by se dožila 50 let

paní Ludmila Kyselá z Kojetína
Nikdy nezapomeneme manžel Ladislav, dcera Anetka a syn Standa.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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Vzpomínky
Dne 11. dubna 2021 to bude 41 let, co zemřela

paní Ludmila Mináriková
a 6. června 2021 by se dožila 84 let.
Vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou.
Scházíš nám, ale v srdci a vzpomínkách pořád zůstáváš.
Láska nikdy neumírá.
Dne 1. dubna 2021 tomu bude už šest let bolesti a smutku od úmrtí

pana Milana Peterky
S láskou vzpomínají na svého milujícího manžela, tatínka, dědečka, tchána a zetě
manželka Zdena, synové Milan a Václav, snacha Petra, vnučky Anička, Eliška, Barborka,
maminka Cibulková a rodina Kurfurstova.
Čas rychle běží, ale zapomenout se nedá.
Dne 24. dubna 2021 uplyne 100 roků od narození maminky,

paní Jiřiny Večeřové, rozené Krajčové
švadlenky z Kojetína

a smutné 32. výročí jejího úmrtí (12. března 1989).
Dne 29. září 2021 si připomeneme 110 roků od narození tatínka,

pana Vincence Večeři
krejčího z Kojetína

Tatínek zemřel osm měsíců před maminkou (5. července 1988).
Vzpomínají dcery Miluše a Jiřina s rodinami.

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene,
bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, nemohlo žíti...
Dne 13. března 2021 nás nečekaně navždy opustila

paní Marta Vaculová

bývalá správcová Sokolovny „Sokolnica“
Nikdy nezapomeneme na naši jedinečnou kolegyni, kamarádku,
temperamentní ženu plnou elánu a života. Kojecká kultura.

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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Kojetínský krasavec přiletěl na komín v Nové ulici 26. března 2021: Tereza Voždová

Kojetín z nebe: Radek Tichý
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