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    Vážení spoluobčané,
v posledních dnech 
dochází v České re-
publice k velmi dy-
namickému vývoji. 
Boj s pandemií, ja-
kou lidstvo již století 
nepoznalo, nabírá 
na obrátkách po ce-
lém světě, naši zemi 
nevyjímaje. Média 
nás ze všech stran 
zahrnují statistika-
mi, informacemi 
o vládních opatře-
ních a omezeními 
či doporučeními pro 
nás, běžné obyva-
tele. S četnými do-
poručeními každý 

z nás mnohdy zachází podle vlastního uvážení a vý-
sledkem může být nevědomé porušování elementárních 
zásad, které jsou základním předpokladem pro úspěšný 
boj s nákazou.
Nejprve je dobré si říci, že i když se nejedná o onemoc-
nění s nutně fatálními následky, podcenění současné 
situace je to nejhorší, čím může každý jeden z nás při-
spět. Opatření, nařízená, případně doporučená, vládou 
ČR osobně považuji za vhodná a nutná. Vůbec se ne-
odvažuji je kritizovat a s velkým despektem poslouchám 
a čtu ataky mnohých novinářů a přechytralých všeznál-
ků o selhávajícím krizovém štábu, který není schopen 
zajistit respirátory ani pro zdravotnický personál, o ne-
schopném premiérovi, který si takto vyřizuje účty s nepo-
hodlnými... Jedná se o naprosto mimořádnou situaci, na 
kterou společnost není ideálně připravena zjevně v žád-
né zemi kolem nás, a za tento stav nesou stejnou měrou 

odpovědnost i všechny předchozí vlády a celá naše spo-
lečnost, která si příliš zvykla na relativní blahobyt a po-
cit neohroženosti. Najít navíc ten správný průsečík mezi 
bojem s virem a co nejmenším oslabením ekonomiky 
je rébus, který bude možné vyhodnotit, až se život opět 
vrátí do normálu. A je to tak zejména proto, že v tento 
okamžik nikdo na světě nedokáže predikovat, jak dlouho 
se nákaza bude šířit a s jakou intenzitou.
Vláda ČR v rámci aktuálních možností přijala a dále ope-
rativně přijímá řadu opatření, na která se vedení města 
Kojetína rozhodlo navázat. Jestli jim chce kdokoli říkat 
zmatečná, nekoncepční, zbytečná, je to jen jeho věc, ale 
osobně se nedomnívám, že je právě teď vhodná doba 
zabývat se primárně tím, kdo je estébák, kdo není scho-
pen zajistit desinfekci, roušky. Toto všechno zhodnoťme 
příkladně na podzim v krajských volbách, teď nám to 
opravdu nepomůže. V celém světě vznikla během pár 
týdnů obrovská poptávka po zboží jednoho druhu, které 
jednoduše právě teď není v potřebném množství skla-
dem k dispozici, na tom není nic nepochopitelného.
Tedy k opatření, které přijalo vedení města Kojetína:
- Zrušili jsme dočasně provoz mateřských škol na území 
města, přičemž jsme zajistili péči o děti řady pracovníků 
důležitých profesí, zapojených do boje s nákazou.
- Do odvolání je rovněž zcela zrušen provoz sportovní 
haly.
- Rada města na svém mimořádném zasedání rozhodla 
o rozsahu poskytování péče o seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, a v tomto smyslu pověřila vedení centra 
sociálních služeb. Kromě péče o zdraví a osobní hygienu 
jsme připraveni všem potřebným dočasně bezplatně za-
jistit běžné nákupy v obchodě, abychom se co nejodpo-
vědněji postarali o nákazou nejohroženější skupinu oby-
vatel. Jedná se samozřejmě o financování služby, nikoli 
útratu v obchodě.                         pokračování na staně 2

Při jakémkoli pohybu mezi lidmi bych vás 
chtěl, vážení občané Kojetína, velmi popro-
sit o maximálně ohleduplné a odpovědné 
chování, předpokladem kterého je bezpod-
mínečné používání roušek přes ústa a nos. 

Naše společnost je dostatečně silná 
a organizovaná, aby pandemii koronaviru 
v každém případě překonala. Jednejme, pro-
sím, v situacích, kdy mnozí z nás podléhají 
stresu, vždy tak, abychom, až se život vrátí 
do běžných kolejí, na sebe mohli být hrdí.
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Starosta města sděluje,
že plánované

zasedání
ZaStupItelStVa
měSta Kojetína

které se mělo konat
31. března 2020
se s přihlédnutím
k aktuálnímu dění

neuSKuteČnIlo.
Zasedání zastupitelstva města
bude pravděpodobně svoláno,
v návaznosti na vývoj situace,

cca v měsíci dubnu.

Děkuji za pochopení.
                                               Leoš Ptáček, starosta

Starosta města Kojetína k současné situaci
Co dále považujeme za důležité je respektování dopo-
ručení vlády o maximálním omezení pohybu všech ob-
čanů mimo domov. Při jakémkoli pohybu mezi lidmi bych 
vás chtěl, vážení občané Kojetína, velmi poprosit o maxi-
málně ohleduplné a odpovědné chování, předpokladem 
kterého je bezpodmínečné používání roušek přes ústa 
a nos. Nemusí jít přitom o originální výrobek. I šátek či 
podobná textilie, kterou budete pravidelně prát, je po-
měrně velmi účinným prostředkem, který může šíření 
koronaviru zabránit. Věřte, že toto vaše počínání ocení 
nejen zdravotnický personál a pokladní v potravinách 
nebo lékárně.
Pandemie viru, která více či méně znepokojuje každé-
ho z nás, v každém případě proběhne. Lidstvo doposud 
nedisponuje účinnými léky, které by nás stoprocentně 
mohly ochránit, to je všeobecně známá věc. Napros-
to stěžejní je ale rozložit její průběh v čase. Stejně 
jako zásoby desinfekčních prostředků je i kapacita 
nemocnic omezená, a pokud dojde k jejímu přehlce-
ní, nebude pochopitelně možné poskytnout adekvátní 
péči všem lidem stejně. V několika regionech v Itálii už 
k tomuto došlo. Málo platné a hlavně hloupé a nic neře-
šící je pak odvolání primáře nebo ministra zdravotnictví 
pro neschopnost.
Zejména proto teď apeluji na ukázněné jednání každé-
ho z nás. Nevykupujme preventivně léky ani potraviny, 
vždy mějme na paměti, že z těch deseti kilogramů mou-
ky nebo rýže devět chybí v domácnosti někoho jiného. 
Zdržme se, velmi prosím, sebevědomých prohlášení 
a kritiky lékařů, policistů, politiků, osobně jsem přesvěd-

čený, že všichni jednají tak, aby byl ve výsledku chod 
společnosti, samozřejmě s omezením, zachovaný, 
a případných obětí bylo co nejméně. My, ostatní, mů-
žeme opravdu významně přispět disciplinovaným jed-
náním, všechno další nechejme na odbornících.
Vážení spoluobčané, v nezbytných případech jsme 
vám i my, pracovníci Městského úřadu v Kojetíně, 
k dispozici v úřední dny, v pondělí a ve středu, od 8.30 
do 11.30 hodin. V ostatní dny je MÚ pro veřejnost uza-
vřen. Provoz městské policie je a bude dál nepřetržitý 
bez omezení...
Naše společnost je dostatečně silná a organizovaná, 
aby pandemii koronaviru v každém případě překonala. 
Jednejme, prosím, v situacích, kdy mnozí z nás pod-
léhají stresu, vždy tak, abychom, až se život vrátí do 
běžných kolejí, na sebe mohli být hrdí.

Leoš Ptáček, starosta města

Nevykupujme preventivně léky ani potravi-
ny, vždy mějme na paměti, že z těch deseti 
kilogramů mouky nebo rýže devět chybí 
v domácnosti někoho jiného. Zdržme se, 
velmi prosím, sebevědomých prohlášení 
a kritiky lékařů, policistů, politiků... My, 
ostatní, můžeme opravdu významně při-
spět disciplinovaným jednáním, všechno 
další nechejme na odbornících.
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Z jednání Rady města Kojetína
Rada města Kojetína se na své 27. schůzi konané dne 11. března 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- zakázala z funkce zřizovatele pří-
spěvkové organizace, s účinností 
ode dne 11. března 2020, osobní 
přítomnost žáků na zájmové čin-
nosti a vzdělávání zajišťované Do-
mem dětí a mládeže Kojetín, a to 
na dobu, která bude shodná s mi-
mořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 
2019, schválila roční účetní závěr-
ku za rok 2019 včetně jejího výsled-
ku hospodaření, schválila vypořá-
dání ztráty za rok 2019 z rezervního 
fondu DDM Kojetín tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření 
za minulá léta ve výši 53.666,77 Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Základní škola Kojetín, náměs-
tí Míru 83 v roce 2019, schválila 
roční účetní závěrku příspěvkové 
organizace za rok 2019 včetně je-
jího výsledku hospodaření, schvá-
lila rozdělení a převedení kladné-
ho výsledku hospodaření za rok 
2019 do rezervního fondu ve výši 
210.648,83 Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Základní škola Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, v roce 2019, schváli-
la roční účetní závěrku za rok 2019 
včetně jejího výsledku hospodaře-
ní, schválila rozdělení a převedení 
kladného výsledku hospodaření za 
rok 2019 do rezervního fondu ve 
výši 15.882,62 Kč a do fondu od-
měn ve výši 15.500 Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Kojetín v roce 2019, 
schválila roční účetní závěrku za 
rok 2019 včetně jejího výsledku 
hospodaření, schválila rozdělení 
a převedení kladného výsledku 
hospodaření do rezervního fondu 
ve výši 55.417,29 Kč,
- vzakla na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Kojetín 
v roce 2019, schválila roční účetní 
závěrku za rok 2019 včetně jejího 
výsledku hospodaření, schválila 
převedení kladného výsledku hos-
podaření za rok 2019 do rezervního 

fondu ve výši 263,72 Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Školní jídelna Kojetín v roce 2019, 
schválila roční účetní závěrku za 
rok 2019 včetně jejího výsledku 
hospodaření, schválila rozdělení 
a převedení kladného výsledku 
hospodaření do rezervního fondu 
ve výši 5.361,86 Kč,
- vzala na vědomí zprávu o hos-
podaření příspěvkové organizace 
Centrum sociálních služeb Kojetín 
za rok 2019, schválila roční účetní 
závěrku za rok 2019 včetně jejího 
výsledku hospodaření, schváli-
la rozdělení a převedení kladné-
ho výsledku hospodaření za rok 
2019 do rezervního fondu ve výši 
100.000 Kč a do fondu odměn ve 
výši 43.193,89 Kč,
- vzala na vědomí plnění usnesení 
Rady Města Kojetína k 11. 3. 2020,
- souhlasila s vycestováním ře-
ditelky CSS Kojetín na zahraniční 
studijní cestu do Izraele ve dnech 
6.–9. 9. 2020, kterou organizuje 
APSS ČR pod vedením prezidenta  
Jiřího Horeckého (Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR), ve 
spolupráci s Velvyslanectvím Čes-
ké republiky v Tel Avivu a společ-
nostmi Social Export Israel a Alz-
heimer centre in Raman Gan,
- zrušila k 11. 3. 2020 Komisi bez-
pečnosti a prevence kriminality,
- odvolala z funkce členy Komise 
bezpečnosti a prevence kriminali-
ty a uložila starostovi informovat 
o této skutečnosti členy komise 
a vyslovit jim poděkování za odve-
denou činnost,
- ustanovila pracovní skupinu pre-
vence kriminality, jako multioborový 
orgán, který se bude zabývat pre-
vencí kriminality a jmenovala za 
členy pracovní skupiny prevence 
kriminality starostu města Kojetí-
na, velitele Městské policie Kojetín 
a vedoucího obvodního oddělení 
Policie ČR Kojetín s tím, že si pra-
covní skupina může zvát ke svým 
jednáním hosty podle jejich odbor-
nosti, odpovídající obsahu jednání, 
pověřila velitele Městské policie 
Kojetín plněním funkce manažera 
kriminality,
- souhlasila s bezúplatným převo-

dem vlastnického práva k nemo-
vitým věcem, pozemkové parcely 
č. 633/18, ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 8 m2 a po-
zemkové parcely č. 633/19, ostat-
ní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 1.159 m2, v katastrál-
ním území Kojetín a obci Kojetín, 
z vlastnictví České republiky - Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, jako „převodce“ 
do vlastnictví Města Kojetína jako 
„nabyvatel“ a uzavřením smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovitým věcem,
- souhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 513/16 ostatní plocha 
– jiná plocha o výměře cca 147 m2, 
části pozemku p. č. 513/6 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o vý-
měře cca 1.077 m2, části pozemku 
p. č. 4943 ostatní plocha – dráha 
o výměře cca 2.684 m2 a pozem-
ku p. č. st. 1907 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 86 m2 (bez stav-
by č.p./č. ev., která je ve vlastnictví 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o.), vše v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, z vlastnictví 
Města Kojetína do vlastnictví spo-
lečnosti TECHNIS Kojetín spol. s r. 
o. za kupní cenu 450 Kč/m2. Kupní 
cena bude uhrazena nejpozději do 
30. 11. 2020,
- souhlasila se směnou části po-
zemku p.č. 4427/1, trvalý travní po-
rost a části pozemku p. č. 5692/2, 
ostatní plocha, o celkové výměře 
obou částí pozemků cca 155 m2, 
které se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, kte-
ré jsou ve vlastnictví Města Kojetí-
na, za pozemek p. č. 4427/6 trva-
lý travní porost o výměře 69 m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, který je ve vlastnictví M.Š. 
s doplatkem 41.200 Kč a úhradou 
geometrického plánu M.Š.,
- souhlasila s koupí pozemku 
p. č. 5752/2, ostatní plocha – ostat-
ní komunikace o výměře 42 m2, 
v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, z vlastnictví M.R., do 
vlastnictví Města Kojetína, za kup-
ní cenu 100 Kč/m2 a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převo-
dem spojených kupujícím,
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- souhlasila s koupí části pozem-
ku p. č. st. 529, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře cca 24 m2, v ka-
tastrálním území Kojetín a obci Ko-
jetín, z vlastnictví J.P. do vlastnictví 
Města Kojetína, za kupní cenu 100 
Kč/m2 a za podmínky úhrady veš-
kerých nákladů s převodem spoje-
ných kupujícím,
- souhlasila s koupí částí pozem-
ku p. č. st. 579, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře cca 10 m2 a cca 
3 m2, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, z vlastnictví manže-
lů Z.Š. a A.Š., do vlastnictví Města 
Kojetína, za kupní cenu 100 Kč/m2 
a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených ku-
pujícím,
- vzala na vědomí žádost J.Š. 
a nesouhlasila se zveřejně-
ním záměru prodeje pozemku 
p. č.1337/56 orná půda o výměře 43 
m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
v katastrálním území a obci Kojetín,
- schválila uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti, mezi Městem 
Kojetínem, jako budoucí „povin-
ný“ a společností Cyrilek.net z. s., 
jako budoucí „oprávněný“ o snížení 
ceny věcného břemene o 29.125 
Kč z důvodu položení mikrotrubičky 
„povinnému“,
- schválila ukončení nájmu části 
pozemku ze smlouvy o nájmu po-
zemku ze dne 1. 1. 2015 uzavřené 
mezi Městem Kojetín, jako prona-
jímatelem, a J.D., jako nájemcem, 
dohodou k 11. 3. 2020,
- schválila ukončení nájmu nebyto-
vých prostor z nájemní smlouvy ze 
dne 1. 1. 2015 uzavřené mezi Měs-
tem Kojetín, jako pronajímatelem, 
a J.D., jako nájemcem, dohodou 
k 11. 3. 2020,
- schválila ukončení nájmu prostor 
sloužících k podnikání ze smlouvy 
o nájmu prostor sloužících k podni-
kání uzavřené dne 24. 2. 2015, ve 
znění pozdějších dodatků a změn, 
mezi Městem Kojetín, jako prona-
jímatelem, a společností All4Skin 
s. r. o., dohodou k 31. 3. 2020,
- schválila prominutí dlužného ná-
jemného za pronájem prostor slou-
žících k podnikání v objektu 6. květ-
na 1373, Kojetín, nájemci J.T., ve 
výši 13.180 Kč,
- schválila prodloužení nájmu 

Z jednání Rady města Kojetína
obecního bytu č. 1, vel. 4+1, na ulici 
Kroměřížská 108, Kojetín, nájem-
cům manželům J.K. a E.K., před 
uplynutím sjednané doby nájmu, za 
podmínek nájmu na dobu určitou 
od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, výši 
smluvního měsíčního nájemného 
3.500 Kč + zálohy na služby spo-
jené s nájmem bytu, ostatní pod-
mínky nájmu včetně výše složené 
jistoty zůstávají v platnosti,
- schválila prodloužení nájmu 
obecního bytu č. 2, vel. 1+1, Pad-
lých hrdinů 816, Kojetín, před uply-
nutím sjednané doby nájmu, ná-
jemci A.V., za podmínek nájmu na 
dobu určitou dva měsíce, ostatní 
podmínky nájmu včetně složené 
jistoty zůstávají beze změny,
- vzala na vědomí výroční zprávu 
Centra sociálních služeb Kojetín, 
příspěvkové organizace za rok 
2019, zprávu o činnosti Školní jí-
delny Kojetín, příspěvkové organi-
zace, za rok 2019, výroční zprávu 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín, příspěvkové organizace, za 
rok 2019, výroční zprávu Domu dětí 
a mládeže Kojetín, příspěvkové or-
ganizace za školní rok 2018/2019 
a červenec–prosinec 2019, a před-
loží je k projednání Zastupitelstvu 
Města Kojetína,
- vzala na vědomí výsledek šetření 
mezi rodiči, jejichž děti navštěvují 
Mateřskou školu Kojetín, k potřebě 
provozu MŠ Kojetín v období let-
ních měsíců,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 4/2020, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy   ve výši 512,50 tis. Kč
nové výdaje  ve výši 512,50 tis. Kč,
- schválila uzavření dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskyt-
nutí dotace č. 2018/05418/OSKPP/
DSM ze dne 5. 11. 2018,
- vzala na vědomí kalkulaci cen 
stravného ve Školní jídelně Ko-
jetín, příspěvkové organizaci, 
k 1. 4. 2020,
- souhlasila s místem a termínem 
zápisu k předškolnímu vzdělávání 
do Mateřské školy Kojetín, příspěv-
ková organizace, od školního roku 
2020/2021,
- schválila uzavření smlouvy 
o dílo k investiční akci „Rekonstruk-
ce bytu č. 7. v objektu bytového 
domu Masarykovo náměstí č. 54“ 

v Kojetíně, mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o., za nabíd-
kovou cenu 195.798 Kč bez DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k akci „Nátěr vnějších rámů oken 
a dveří v objektu radnice v Kojetí-
ně.“ Smlouva je uzavírána mezi ob-
jednatelem Městem Kojetín a zho-
tovitelem Malířství Šipoš s. r. o., za 
nabídkovou cenu 198.505 Kč bez 
DPH,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
k investiční akci „Klimatizace MŠ 
Hanusíkova v Kojetíně“ mezi objed-
natelem Městem Kojetín a zhotovi-
telem Janem Pekařem, Chropyně, 
za nabídkovou cenu 88.890 Kč bez 
DPH,
- vzala na vědomí rezignaci členky 
Komise životního prostředí a země-
dělství A.C. k 6. 3. 2020 a uložila 
starostovi informovat o této skuteč-
nosti předsedu komise a odstupu-
jící člence vyslovit poděkování za 
činnost v komisi,
- vzala na vědomí zápis ze zase-
dání Komise školství RM, ze dne 
20. 2. 2020,
- vzala na vědomí informa-
ce MVČR, MZČR, MPSV, SZÚ 
a ČSSZ ke koronaviru, které měs-
to zpřístupňuje ze svých webových 
stránek a pověřila starostu města, 
aby rozhodoval za RM jako zřizova-
tele ve věci omezení nebo dočas-
ném ukončení činnosti příspěvko-
vých organizací a o opatřeních ne-
prodleně informoval členy RM,
- vzala na vědomí informaci 
o ukončení prací na nových ofici-
álních webových stránkách Města 
Kojetín a posledních úpravách strá-
nek koupaliště a kempu Kojetín. 
V souvislosti s tím zrušila pracov-
ní skupinu ustanovenou k tvorbě 
webů a odvolala její členy.
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Doporučení občanům k zameze-
ní šíření onemocnění CoVID-19 
způsobeného novým koronavi-
rem SaRS-CoV-2

Krajská hygienická stanice Olo-
mouckého kraje se sídlem v Olo-
mouci (dále jen „KHS“) doporučuje 
všem osobám nacházejícím se na 
území Olomouckého kraje, aby si 
pro vlastí potřebu vedly záznamy 
o svém pohybu na veřejných mís-
tech, zejména, aby si zapisovaly 
veškerá setkání s ostatními oso-
bami. Tyto soukromé záznamy by 
měly obsahovat:
• datum, čas a délku kontaktu s jiný-
mi osobami;
• místo, kde ke kontaktu došlo;

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění CoVID-19 
• osoby, které byly kontaktu přítomny;
• informace o tom, kdy došlo ke 
změně zdravotního stavu;
• datum, kdy byla změna zdravotní-
ho stavu konzultována po telefonu 
s lékařem;
• popř. použité ochranné pomůcky 
při kontaktu s jinými osobami.
Příklad záznamu:
23. 3. 2020, 12.00–12.30, OC 
Haná – Tesco Olomouc, platba 
u pokladny č. 5, látková rouška.
23. 3. 2020, 13.00–13.30, návště-
va zubaře: MUDr. Novák, Chvál-
kovická 1111, Olomouc, v čekárně 
přítomni dva pacienti, jednorázová 
rouška, kontakt s lékařem a sestrou 
cca 15 minut, bez roušky.
Tyto záznamy KHS doporučuje 

uchovávat alespoň po dobu 20 dnů 
zpětně. Při důsledném zápisu bude 
v případě prokázání nákazy one-
mocněním COVID-19 u takovéto 
osoby možné ze strany KHS přes-
něji a rychleji dohledávat možné 
další nakažené osoby. Zamezení 
šíření onemocnění COVID-19 tak 
bude efektivnější.
Záznamy KHS nezasílat, údaje by 
byly KHS telefonicky sděleny pou-
ze na vyžádání, tedy v případě, kdy 
by tyto osoby byly ze strany KHS 
osloveny z důvodu zjišťování mož-
ných kontaktů. Děkujeme všem za 
součinnost.

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje

se sídlem v Olomouci

aktuální informace na www.kojetin.cz
Koronavirus SaRS-CoV-2 (CoVID-19)
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pandemie nového koronaviru je 
jednou z nejvážnějších hrozeb 
nejen pro Českou republiku, ale 
i pro celý svět. přinášíme odpově-
di na nejdůležitější otázky o viru, 
nemoci, léčbě i ochraně před ne-
bezpečnou chorobou.

1) Co jsou koronaviry?
Jde o skupinu virů, které se objevují 
u mnoha druhů zvířat, časté jsou na-
příklad u velbloudů a netopýrů. Výji-
mečně se mohou změnit a zmutovat 
a poté jsou schopné přenášet se 
i na člověka a mezi lidmi. Koronavirů 
existuje velké množství, v poslední 
době se objevily epidemie virů SARS 
a MERS, které do této skupiny patří. 
Způsobují u zvířat i lidí různě závaž-
ná onemocnění – u člověka se obje-
vovaly nejprve jen formy způsobující 
běžná nachlazení, ale jak MERS, tak 
i SARS jsou smrtící. Na člověka se 
přenáší celkem sedm druhů korona-
virů.

2) Kde se vzal nový koronavirus?
Nový typ koronaviru označovaný jako 
SARS-CoV-2 nebo „nový koronavi-
rus“ případně nCov, byl u člověka 
poprvé zaznamenán na začátku pro-
since 2019 (ale možná už v polovině 
listopadu) v čínské provincii Chu-pej, 
v níž se nachází jedenáctimilionové 
město Wu-chan. Podle místa jeho 
prvního objevení se mu zpočátku ří-
kalo i „wuchanský koronavirus“, ale 
Světová zdravotnická organizace 
(WHO) toto pojmenování nedoporu-
čuje. Tento virus se na člověka pře-
nesl poprvé ze zvířat, podobně jako 
jiné koronaviry. Za epidemii SARS 
mohl přenos ze šelmy cibetky, za epi-
demii MERS zase přenos z velblou-
dů. Většina prvních případů u nového 
koronaviru je spojená s velkým trhem 
ve Wu-chanu, kde se prodávají živá 
i mrtvá zvířata a mořské plody. Z ana-

třicet otázek a odpovědí, které přinesly tři měsíce s novým
koronavirem (zdroj ct24.ceskatelevize.cz)

lýz genetické informace vyplývá, že 
zdrojem byli zřejmě netopýři a hadi, 
kteří se zde prodávali, někdy se spe-
kuluje také o přenosu z luskounů.
3) Jak se nový koronavirus přenáší?
„Koronavirus se přenáší z člověka na 
člověka po úzkém kontaktu, který trvá 
delší dobu. Jedná se o takzvanou ka-
pénkovou infekci, která je přenášena 
vzduchem. Zasahuje nejčastěji slizni-
ce horních a dolních dýchacích cest,“ 
uvádí české ministerstvo zdravotnic-
tví o SARS-CoV-2. Nejnovější studie 
varují také před schopností koronavi-
ru přenášet se přes výkaly. Obecně 
se mechanismus přenosu z člověka 
na člověka podobá šíření chřipky. 
Kapénky, které obsahují vykašlané 
nebo jinak vyloučené viry, ale mo-
hou ulpět na povrchu předmětů, na 
nichž, podle druhu materiálu, vydrží 
značně dlouhou dobu. V jednom vý-
zkumu SARS-CoV-2 se ukázalo, že 
na kartonu zůstává tento virus aktivní 
až 24 hodin, na plastovém či nerezo-
vém povrchu byl „funkční“ virus za-
znamenán dokonce i po třech dnech. 
Nejkratší byla jeho životnost na mědi, 
kde autoři nové studie virus už po 
uplynutí čtyř hodin nezaznamenali.
Nový koronavirus se přenáší také 
formou aerosolu ve vzduchu, tedy 
drobných částeček ve vzduchu, ale 
tato forma přenosu není zatím příliš 
popsaná.
4) Jaké jsou příznaky nemoci?
Mezi typické příznaky nemoci CO-
VID-19 patří dýchací potíže, horečka 
a kašel – ty se vyskytují u více než 
80 procent případů. Dalšími přízna-
ky jsou vyčerpání, zimnice, bolesti 
kloubů a výjimečně také průjem. Ty-
picky se objevují kolem pátého dne 
po infekci. Inkubační doba se podle 
Evropského centra pro prevenci 
a kontrolu nemocí pohybuje mezi 
dvěma a čtrnácti dny. Neplatí, že ka-
ždý, kdo má teplotu a nějaké respi-
rační potíže, trpí infekcí COVID-19, 
uvádí ministerstvo zdravotnictví. Pří-
padů sezonní chřipky je stále ještě 
v České republice řádově více než 
případů nemoci COVID-19.
5) Jak fungují a jak vypadají testy?
Základní testy, které odhalí v těle pří-
tomnost nového koronaviru, jsou za-
ložené na metodě známé jako PCR 
– ta se používá také u běžné chřip-
ky, ale třeba také u boreliózy. Jsou 

schopné velmi účinně najít genové 
znaky toho, o jaký virus se jedná. 
Vyhodnocení výsledků je sice velmi 
účinné, nevýhodou je, že tyto testy se 
doposud v České republice nevyrá-
bějí a také že jejich zpracování trvá 
až několik hodin – průměrně pět až 
šest hodin. Brněnští vědci připravili 
vlastní PCR testy, které nyní čeka-
jí na schválení. Česká republika už 
dostala z Číny rychlé testy, které jsou 
schopné přinést výsledky už do třiceti 
minut. Pokud tento rychlotest ukáže 
pozitivní výsledek, s velkou pravdě-
podobností je verdikt správný. Pokud 
ale nákazu neodhalí, je u něj mož-
nost takzvané falešné negativity, tedy 
že pacient koronavirem nakažen ve 
skutečnosti je.
6) mohou nemoc přenášet lidé bez 
příznaků? 
Jedním z důvodů, proč je tato nemoc 
tak nebezpečná, je schopnost viru 
šířit se, přestože nakažený člověk 
stále ještě nemá žádné příznaky ne-
moci. Typicky je inkubační doba asi 
5,1 dne, podle některých výzkumů je 
ale právě v této době infikovaný člo-
věk nejvíc nakažlivý, protože v jeho 
dýchacím ústrojí je v té době viru 
největší množství. Množství případů, 
které neměly vůbec žádné příznaky 
po celou dobu průběhu nemoci, je 
minimální – ukázal to velký výzkum 
ve Wu-Chanu. Právě tito lidé ale 
představují největší hrozbu, protože 
kromě testů u nich virus nic neodhalí.
7) Jak vypadá průběh nemoci?
Nemoc COVID-19 se nejčastěji, asi 
u 80 procent nakažených, projevuje 
jako silnější chřipka – a také se po-
dobně léčí. Přibližně u 20 procent se 
ale průběh nemoci zhorší natolik, že 
potřebují lékařskou pomoc v nemoc-
nici, asi 5 procent má dokonce prů-
běh tak těžký, že potřebuje intenzivní 
pomoc například s plicní ventilací. Za 
vyléčeného se člověk pokládá poté, 
co dva testy po sobě neodhalí pří-
tomnost viru v jeho těle. Tato doba se 
může značně lišit, u lehkých případů 
to může být čtrnáct dní, u těžkých pří-
padů i šest týdnů.
8) Pro koho je nemoc nejvíce rizi-
ková?
Nejhorší průběh nemoci je spojený 
s několika skupinami. Obecně jsou 
to starší lidé, především ve věku nad 
65 let. V Itálii nejnovější data ukazu-



4/20 Kojetínský zpravodaj

7

jí, že 99 procent zemřelých jsou lidé, 
kteří již měli nějaký vážnější chronic-
ký zdravotní problém. Nejčastějšími 
komplikacemi, u nichž se ví, že jsou 
spojené s úmrtím na tuto nemoc, jsou 
rakovina, vysoký krevní tlak, obezi-
ta, cukrovka a jakékoliv nemoci plic 
a dýchacího oběhu.
9) Mohou se lidé po nemoci znovu 
nakazit?
Existuje několik případů z Číny a Ja-
ponska, které tak mohou vypadat, ale 
experti jsou k těmto svědectvím spí-
še skeptičtí. Předpokládá se, že tyto 
případy se týkají osob, které nebyly 
dostatečně doléčené, případně ne-
byly precizně testované. Nejnovější 
výzkumy na primátech prokázaly, že 
zvířata nakažená jednou virem jsou 
později vůči této nemoci odolná. Ni-
kdo zatím neví, jak dlouho tato imu-
nita přetrvá, virus koluje mezi větším 
množstvím lidí teprve asi tři měsíce.
10) Jsou děti imunní?
Onemocnění COVID-19 u dětí je 
relativně vzácné a současně mírné. 
Jen asi 2,4 % z celkového počtu hlá-
šených případů byly osoby mladší 
19 let. U velmi malého podílu osob 
mladších 19 let se vyvinulo závažné 
(2,5 %) nebo kritické onemocnění 
(0,2 %). Děti se tedy mohou nemo-
cí nakazit, může u nich mít i vážný, 
nebo dokonce velmi vážný průběh, 
ale je to velmi nepravděpodobné. 
Příčiny dětské odolnosti proti korona-
viru zatím nejsou úplně dobře popsa-
né – jednou teorií je, že se velmi čas-
to nakazí jinými formami nesmrtících 
koronavirů, které v populaci kolují, 
a proto i smrtící formě odolávají lépe.
11) Jak velké riziko je nový koro-
navirus pro těhotné ženy a plod?
Výzkum naznačuje, že nový korona-
virus nepředstavuje pro těhotné ženy 
větší hrozbu než pro jiné nemocné. 
To stejné platí i pro děti, které ženy 
ještě nosí. Během těhotenství se 
ženský imunitní systém poněkud 
oslabí, aby tak tělo neodmítlo plod 
jako něco cizího. Kvůli tomu (a také 
dalším změnám, například hormo-
nálním) bývají nastávající matky 
zranitelnější některými druhy infekcí 
– typicky jsou to ty, které napadají 
močové cesty. Také některé respirač-
ní nemoci (včetně chřipky, SARSu 
a MERSu) mohou způsobit u těhot-
ných žen horší projevy než u většiny 

pacientů. Na druhou stranu ovšem 
koronaviry, které způsobují běžnou 
rýmu, mezi lidmi kolují desítky let. 
A u nich nebyl zaznamenán zhorše-
ný průběh nemoci. Všechny těhotné 
ženy, které zatím lékaři kvůli nemoci 
COVID-19 sledovali, sice měly zápal 
plic, ale žádný neměl vážný průběh 
a žádná z pacientek také nezemře-
la. „Průběh zápalu plic u těhotných 
žen s nemocí COVID-19 byl podobný 
jako u netěhotných dospělých paci-
entů se zápalem plic způsobeným 
COVID-19,“ uvádějí vědci. Některé 
nemoci získané v průběhu těhoten-
ství mají na jeho další průběh silný 
dopad – od předčasného porodu až 
po potrat. Vědci zatím nezazname-
nali jediný případ, že by těhotná žena 
s nemocí COVID-19 potratila. Zatím 
není prokázáno, že by se virus přená-
šel mateřským mlékem, tedy kojením.
12) Mohou se domácí zvířata naka-
zit a přenášet nemoc?
Obava, že by nemoc COVID-19 
mohla přenášet domácí zvířata, tedy 
typicky psi a kočky, je podle WHO ne-
opodstatněná. Vědci detailně zkou-
mali případ psa žijícího s nakaženými 
lidmi. V jeho těle se sice stopy viru 
našly, zvíře ale nebylo schopné tento 
virus dále přenášet. Vědci sice chtě-
jí tento fenomén dále studovat, ale 
zatím nepovažují riziko přenosu na 
člověka z domácího zvířete za prav-
děpodobné.
13) Může mít na pandemii nějaký 
dopad nástup teplejšího počasí?
Nový koronavirus vznikl u netopý-
rů, což jsou zvířata, která mají vy-
sokou tělesnou teplotu. Není tedy 
příliš pravděpodobné, že by na něj 
mělo teplejší počasí podobný do-
pad jako na virus chřipky. Potvrzu-
je to také fakt, že virus se již dostal 
na všechny kontinenty s výjimkou 
Antarktidy – nemá problémy šířit se 
i v prostředí subtropickém nebo tro-
pickém. Nový koronavirus pronikl do 
Keni, do Singapuru i do zemí Latin-
ské Ameriky. Vědci se ale domníva-
jí, že nepřímo může teplejší počasí 
v našich podmínkách pomoci. Ubude 
totiž rýmy a chřipky a bude tedy jed-
nodušší odhalovat případy nemoc-
ných s koronavirem; zatím je obtížné 
rozpoznat je od těch s jinými respirač-
ními chorobami. Ve vlhčím teplejším 
vzduchu také kapénky s virem urazí 

ve vzduchu kratší vzdálenost, naváží 
se totiž na vlhkost ve vzduchu. Mohlo 
by to tedy snížit vzdálenost, na jakou 
se virus přenáší.
14) Proč nejlépe funguje společen-
ský odstup?
Jedním z nejúčinnějších opatře-
ní proti šíření jakékoliv epidemie je 
společenský odstup, anglicky „social 
distancing“. Jedná se o nejrůznější 
opatření, která mají zamezit tomu, 
aby se lidé spolu stýkali. Proto se 
zavírají restaurace, kina, divadla 
– v tomto prostředí je mnoho lidí na 
jednom místě a je mezi nimi malá 
vzdálenost.
15) Jak si mýt ruce...
Kromě přenosu vzduchem se člověk 
může nakazit i tím, že se dotkne po-
vrchu, na němž se částice s virem 
usadí – virus se může z rukou potom 
dostat do očí nebo úst, kde se pak 
uchytí. Jedním z nejúčinnějších opat-
ření je tedy umývání rukou – ideálně 
mýdlem, které virus spolehlivě zabíjí, 
po dobu nejméně 20–30 sekund.
16) Čím si chránit oči a tělo?
Nový koronavirus se může do těla 
dostat také přes oční sliznici – proti 
tomu částečně pomohou i obyčejné 
brýle, ať už dioptrické, nebo sluneční. 
V prostředí, kde je koncentrace viru 
velmi vysoká, ale musí lékaři nosit 
speciální masky, které chrání oko 
dokonale. Ochrana rukou není pro 
běžného občana tak důležitá, pokud 
si pravidelně myje ruce – a není-li 
to možné, vyplatí se používat pře-
nosnou komerční desinfekci na bázi 
alkoholu. Není-li dostupná ani ona, 
stačí jakýkoliv nápoj s podílem více 
než 70 procent alkoholu.
17) Jaká vzdálenost je v mezilid-
ském kontaktu bezpečná?
Virus se šíří vzduchem přibližně na 
vzdálenost 1,5–1,8 metru, pak padá 
k zemi. Pokud se podaří udržet mezi 
lidmi dostatečnou vzdálenost, mělo 
by to výrazně snížit možnost vzájem-
né nákazy. Důležitá je i délka poby-
tu s nakaženým člověkem v jednom 
prostoru: čím delší tato doba je, tím 
více se situace zhorší. Za relativně 
bezpečnou se uvádí doba do patnác-
ti minut.
16) Jak se chrání lékaři a sestry?
Ochrana lékařů a sester, zejména ve 
vysoce infekčním prostředí, kde se 
vyskytují lidé, kteří jsou prokazatelně 

třicet otázek a odpovědí, které přinesly tři měsíce s novým
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nakažení, je výrazně složitější a ná-
ročnější než u běžného občana. Spo-
čívá v používání izolace celého těla, 
a to po celou dobu práce na infekč-
ním oddělení. Jakákoliv manipulace 
s tímto ochranným zařízením zvyšuje 
riziko infekce, proto v něm lékaři tráví 
celé hodiny – i to zvyšuje náročnost 
jejich již tak náročné profese.
17) Jak pomáhá rouška a respirá-
tor?
Ani ta nejlepší rouška se nevyrov-
ná nejslabšímu respirátoru nejnižší 
filtrační třídy. Světová zdravotnická 
organizace dokonce uvádí, že při 
nesprávném použití mohou roušky ri-
ziko přenosu virem ještě zvýšit. Celý 
problém roušek a respirátorů je po-
měrně složitý, důležitá informace ale 
zní: pro ochranu před virovými one-
mocněními opravdu fungují jen respi-
rátory filtrační třídy FFP3, částečně 
FFP2. Ideální variantou jsou ty s vy-
dechovacím ventilkem. Mezi rouška-
mi a respirátory je několik zásadních 
rozdílů. Roušky mají zabránit průniku 
choroboplodných organismů zevnitř 
ven – jejich hlavním účelem je tedy 
ochránit okolí, nikoliv člověka, který 
je nosí. Testy těchto roušek nejsou 
povinné a netýkají se schopnosti 
ochránit člověka před jeho okolím.
Zatímco chirurgické roušky dokážou 
zachytit až 90 procent kapének, rouš-
ky ze stoprocentní bavlny zachytí 
70 procent kapének. Proti šíření ka-
pének pomáhají i roušky z kombina-
ce bavlny a umělých materiálů, za-
chytí asi 50 procent kapének.
18) Jak si vyrobit roušku doma?
Lidé, kteří nemohou sehnat průmys-
lově vyrobené roušky, vzali situaci do 
svých rukou a improvizované roušky 
si jednoduše vyrábějí doma. Své po-
stupy poté šíří na internetu. K výrobě 
roušky stačí třeba tričko, tílko nebo 
prostěradlo. Látka by měla být ideál-
ně nová a ze stoprocentní bavlny.
19) Jak se o roušku starat?
S rouškami na jednorázové použi-
tí, které se nedají vyvařit, je potře-
ba zacházet jako s papírovým ka-
pesníkem. Pokud hrozí, že nositel 
mohl být nakažen koronavirem, je 
potřeba přistupovat k jednorázové 
roušce jako k biologickému odpa-
du. Koronavirus sice dlouhodobě 
mimo tělo nepřežije, ale několik ho-
din ano. Proto se doporučuje vyho-

dit jednorázovou roušku do koše, 
ten zabalit ještě do jednoho pytle 
a zavázat. Naopak roušky z textilních 
materiálů je možné používat opa-
kovaně. Obecná zásada je vystavit 
látku podmínkám, ve kterých virus 
nedokáže přežít. A to znamená buď 
je vyvařit, nebo vyprat při teplotě nad 
60 stupňů po dobu 30 minut. Dopo-
ručuje se vždy je také po vyčištění 
vyžehlit.
20) Jak se starat o respirátor
U respirátorů je znovupoužitelnost 
složitější. Je potřeba řídit se u nich 
informacemi od výrobce, které jsou 
u nich uvedené; pro konkrétní typy se 
mohou doporučení lišit. Některé typy 
jsou jednorázové, ty bývají označené 
písmeny NR neboli Not Reuse, tedy 
znovu nepoužívat.
21) Jak dlouho se koronavirus 
udrží na různých površích?
Nový koronavirus má schopnost pře-
žívat dlouhou dobu na povrchu před-
mětů, zejména těch hladkých. Velká 
studie německých vědců popsala, že 
koronaviry obecně vydrží být infekč-
ní po dobu dvou hodin až devíti dnů 
– podle podmínek. Některé druhy ko-
ronavirů jsou ale schopné přežít na 
vhodném povrchu až 28 dní. Obecně 
u všech koronavirů platí, že při tep-
lotě mezi 30 a 40 stupni Celsia jejich 
schopnost přežívat výrazně klesá.
Co se týká nového koronaviru, není 
ještě dostatek informací. Existují ale 
první studie, které naznačují, že jeho 
schopnost přežívat na různých po-
vrších není zdaleka tak vysoká – je 
podobná tomu, jak se choval virus 
SARS v roce 2003. V rámci jednoho 
takového výzkumu vědci stříkali virus 
v kapénkách do vzduchu a sledova-
li, jak dlouho přetrvá ve vzduchu i na 
místech, kam kapičky dopadnou.
Výsledky ukázaly, že ve vzduchu vi-
rus vydržel po dobu asi tří hodin, na 
mědi jen čtyři hodiny, 24 hodin na 
kartonu a asi dva až tři dny na umě-
lé hmotě nebo nerezové oceli. To ale 
ještě neznamená, že virus je schop-
ný celou tu dobu někoho nakazit.
22) Může se člověk nakazit v MHD 
a jak se toho vyvarovat?
Městská hromadná doprava je mís-
tem, kde za normálních okolností 
může být riziko nákazou dost vysoké. 
Velká koncentrace osob na malém 
prostoru, nutnost dotýkat se madel 

a držáků, to všechno vytváří ideální 
podmínky pro šíření jakéhokoliv viru.
Opatření, jako je povinnost nosit 
v dopravě roušky, pečlivé dodržování 
hygieny a snaha o větší vzdálenosti 
mezi cestujícími, mohou riziko vý-
znamně snížit, dokazuje například 
situace v zemích, jako je Tchaj-wan 
nebo Jižní Korea.
23) Jak má vypadat nařízená do-
mácí karanténa člověka s pode-
zřením na koronavirus?
Při nařízené domácí karanténě je po-
dle ministerstva zdravotnictví nutné 
zůstat v domácím prostředí a nikam 
nevycházet (nejlépe ani k lékaři či na 
nákup). „V případě zdravotních potí-
ží je nutné kontaktovat lékaře nebo 
příslušnou hygienickou stanici či se 
obrátit na linku 112 s tím, že musíte 
uvést, že jste v nařízené karanténě,“ 
shrnuje ministerstvo. Při karanténě je 
také třeba zdržet se úzkého kontak-
tu s ostatními lidmi a je doporučená 
důsledná hygiena. V případě nutnosti 
je možné na nezbytně nutnou dobu 
opustit domov – podle ministerstva 
zdravotnictví je například přípustné 
vyvenčit psa či jít na nákup, pokud 
to nemohou zařídit příbuzní, souse-
dé či se nelze obrátit na donáškovou 
službu. Za porušení karantény hrozí 
pokuta až tři miliony korun. Pokud 
člověk, kterému je nařízena karanté-
na, žije v domácnosti s dalšími lidmi, 
měl by mít pokud možno vyčleněný 
vlastní pokoj a izolovat se od ostat-
ních. Zbytek rodiny by měl dodržovat 
zvýšená hygienická pravidla a použí-
vat ochranné pomůcky. Také je třeba 
udržovat bezpečnou vzdálenost od 
člena domácnosti, který je v karanté-
ně a vyhýbat se fyzickému kontaktu. 
Tipy a doporučení pro domácí karan-
ténu můžete najít na stránkách mini-
sterstva zdravotnictví.
24) Jsou nějaké léky, jimž je třeba 
se vyhnout?
Spory mezi odborníky se vedou 
o ibuprofen. Na internetu se začaly 
v březnu objevovat informace o tom, 
že by léky, které tuto látku obsahují, 
mohly komplikovat průběh nemoci. 
Jaký je vliv přípravku na COVID-19 si 
vědci zatím nejsou jistí, vyzývají pro-
to k předběžné opatrnosti.
Vůči virovým onemocněním, mezi 
která patří i COVID-19, nejsou účin-
ná antibiotika. „Naopak jejich nad-
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bytečná konzumace může lidskému 
tělu uškodit,“ uvádí na svých strán-
kách ministerstvo zdravotnictví. „An-
tivirotika určená k léčbě chřipky (osel-
tamivir, přípravek Tamiflu) jsou vůči 
koronavirům zcela neúčinná,“ píší ve 
svém manuálu odborníci z Nemocni-
ce Na Bulovce Jiří Beneš a Ladislav 
Machala.
25) Jaké existují léky a očkování?
Lék ani očkování zatím proti nové-
mu koronaviru neexistuje. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) ale 
uklidňuje, že množství příznaků této 
nemoci lze léčit. Léčba je vždy indivi-
duální a vychází z konkrétních potřeb 
pacienta. Podle WHO je pomoc vy-
soce účinná. U těžkého průběhu ne-
moci pomáhají pacientům s dýchá-
ním a okysličováním krve přístroje, 
aby se zmírnila námaha plic a srdce.
Očkování, které by před nemocí CO-
VID-19 chránilo, v současnosti nee-
xistuje. Na vývoji vakcíny se pracuje 
na mnoha pracovištích po celém 
světě. V USA se už jeden typ začal 
klinicky testovat, nadějný je také vý-
zkum izraelských vědců, ti očekávají 
bezpečnostní data ke své vakcíně do 
tří měsíců. Běžně ale testy takové-
ho očkování trvají nejméně osmnáct 
měsíců.
26) Jaké léky jsou nadějné a jaké 
vznikají?
Už na konci ledna se objevilo něko-
lik slibných možností, jak koronavi-
rus léčit. Jednou z nich je v Thajsku 
testovaná kombinace dvou antiviro-
tik, která údajně zabrala u jednoho 
pacienta. V USA zase společnost 
Gilead úspěšně aplikovala látku vyvi-
nutou původně proti ebole u jednoho 
pacienta ve státu Washington. Lék 
remdesivir vyléčil zápal plic za jediný 
den bez jakýchkoliv vedlejších účinků 
– v současné době už je tato látka, 
která vychází z výzkumů českého 

vědce profesora Holého, v Číně, 
USA a Německu klinicky testována. 
O její použití již zažádala i Česká 
republika. Nadějně vypadá také na-
sazení některých přípravků využíva-
ných proti malárii.
27) Jak se léčí lehké případy v do-
mácí péči?
Při COVID-19 není podle minister-
stva zdravotnictví doporučená žádná 
specifická antivirová léčba. Pacienti 
s lehkým průběhem nemoci by proto 
měli doma zahájit podpůrnou léčbu 
(která je individuální), jež příznaky 
infekce (jako je například zvýšená 
tělesná teplota či kašel) zmírní. Vy-
užívají se k ní běžně dostupné léky. 
Jako doplněk léčby u lehčích případů 
ministerstvo zmiňuje také vitamin C.
Nemocní s mírnými příznaky zůstá-
vají v domácí izolaci. „Nemocnice 
by měla být k dispozici pro pacienty 
se závažnějšími příznaky a pro vel-
mi rizikové pacienty. Zhoršení stavu 
je signalizováno například dušností 
a dalšími respiračními problémy. Při 
zhoršení stavu se opět poraďte s lé-
kařem,“ uvádí ministerstvo zdravot-
nictví.
28) Jak vypadá léčba nemocných 
a těžkých případů v nemocnici?
Protože na COVID-19 neexistuje 
žádný lék, také v nemocnicích se 
u lehčích případů řeší především 
symptom, tedy příznaky, které virus 
způsobí – například zvýšená těles-
ná teplota, bolesti nebo silný suchý 
kašel. „Zhoršení stavu je signalizo-
váno například dušností a dalšími re-
spiračními problémy,“ píše na svých 
stránkách ministerstvo zdravotnictví. 
U lidí s těžším průběhem nemoci se 
aplikuje podpůrná léčba pomocí kys-
líku či umělé plicní ventilace, nejtěžší 
případy se musí napojit na systém 
ECMO neboli na mimotělní podporu 
života.

29) Zabírají proti novému korona-
viru antibiotika?
Na léčbu virových onemocnění, mezi 
která COVID-19 patří, antibiotika ne-
jsou účinná. Antibiotika se při léčbě 
pod kontrolou lékaře sice používají, 
ale jen na potlačení dalších nemo-
cí, které se mohou na koronavirou 
infekci navázat. Při onemocnění no-
vým koronavirem se totiž často sta-
ne, že do těla s narušenou imunitou 
proniknou bakterie – a proti nim už 
antibiotika pomáhají. Antibiotika tedy 
pomáhají lidem spíše v tom, aby se 
u nich nerozvinuly komplikace spoje-
né s narušením plic.
30) Jak funguje posilování imunity?
„Protože proti koronavirům dosud 
není k dispozici žádná účinná spe-
cifická léčba, doporučuje se alespoň 
podporovat stav imunitního systému, 
tedy dostatečně spát, zdravě se stra-
vovat, užívat vitamin C a podobně,“ 
doporučili ve svém manuálu odbor-
níci z Nemocnice Na Bulovce Jiří 
Beneš a Ladislav Machala. Podle 
některých studií je průběh nemoci 
výrazně horší právě u lidí s nedosta-
tečnou nebo narušenou imunitou.
Důležitý je na povzbuzení imunity 
také dostatek pohybu. V podmínkách 
karantény je to složitější, ale právě 
proto je zásadní pravidelně cvičit 
a pohybovat se co nejvíce – zejména 
pro ohrožené skupiny.
Základní doporučení pro zvýšení 
imunity: dostatek zdravé vyvážené 
stravy bohaté na ovoce a zeleninu, 
luštěniny a fermentovanou potravu,  
dostatek pohybu, ideálně venku; kaž-
dý týden nejméně 150 minut prochá-
zek, jízdy na kole a dalších běžných, 
středně náročných aktivit, dostatek 
spánku a odpočinku, snaha vyhýbat 
se zbytečnému stresu.
Autor: kar; zdroj: ČT24, WHO, ECDC, 
CDC, MZ ČR, SZU         19. 3. 2020
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omezení pohybu,
obchodů i úřadů. Co jak 
funguje v Česku v době 
koronaviru?
ct24.ceskatelevize.cz 28. 3. 2020

Česko má za sebou čtrnáct dní v 
nouzovém stavu. Jaké služby fun-
gují, kdy chodit do obchodu a doru-
čuje Česká pošta zásilky? Odpovědi 

nabízí webové stránky jednotlivých 
úřadů a institucí...
nouZoVÝ StaV a VlÁDní naŘí-
zení
Vláda omezila volný pohyb osob. 
Co to znamená? Jak se mám cho-
vat? 
Volný pohyb omezila vláda od pon-
dělí 16. března 2020, umožnila ale 
některé výjimky, o kterých se zmí-
níme níže. K tomu od 19. března 

přibyla podmínka, že pohyb venku 
je možný pouze se zakrytím nosu 
a úst, a to respirátorem, rouškou, 
ústenkou, šátkem nebo čímkoliv ji-
ným, co zabrání šíření kapénkové 
infekce.
Od úterý 24. března 2020 platí mi-
mořádné opatření ministerstva zdra-
votnictví, které stanovuje, že lidé se 
venku mohou pohybovat maximálně 
ve dvou. Výjimku tvoří tvoří rodiny, 
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omezení pohybu, obchodů i úřadů. Co jak funguje v Česku
v době koronaviru? (zdroj ct24.ceskatelevize.cz)

vícečlenné skupinky jsou povolené 
také při výkonu povolání, pohřbech 
a podnikatelské činnosti. Výjimkou 
z omezení volného pohybu jsou ces-
ty do zaměstnání, za rodinou nebo 
osobami blízkými. Je možné chodit 
na nákupy potravin, léků, zdravot-
nických prostředků, hygienického 
zboží, kosmetiky, krmiva a potřeb 
pro zvířata. Je také možné tyto ná-
kupy vykonávat pro někoho dalšího, 
ať už jde o osobu blízkou, nebo po-
třebnou. Výjimka se vztahuje také 
na cesty za zajištěním péče o děti, 
zvířata, za nezbytnými finančními 
a poštovními službami a také k dopl-
nění pohonných hmot. Možné je vy-
cházet do zdravotnických a sociál-
ních služeb, anebo doprovodit něko-
ho, kdo potřebuje pomoc; možné je 
navštívit také veterináře. Vláda také 
povolila nezbytné cesty na úřady. 
Je možné pobývat v přírodě nebo 
parcích. Výjimku mají rovněž ti, kteří 
se potřebují pohybovat venku kvůli 
výkonu povolání, činnosti sloužící 
k zajištění bezpečnosti, vnitřního 
pořádku a řešení krizové situace, 
ochrany zdraví, poskytování zdra-
votní nebo sociální péče. Umožně-
na je také dobrovolnická činnost, 
individuální duchovní péče a služby. 
Výjimku mají také povolání, která 
zajišťují služby pro obyvatele, včet-
ně zásobování a rozvážkové služby 
a veterinární péče. Konat se mohou 
pohřby. Nařízení vlády tak od pon-
dělí 16. března do středy 1. dubna 
nařizuje všem osobám na území 
České republiky, aby omezily po-
hyb na veřejných místech a kontakt 
s jinými osobami na dobu nezbytně 
nutnou. Lidé mají zůstávat primárně 
v místě svého bydliště.
Co přesně znamená vyhlášení 
nouzového stavu?
V Česku byl nouzový stav vyhlášen 
ve čtvrtek 12. března 2020 odpo-
ledne na třicet dní. V době nouzo-
vého stavu mohou být na nezbytně 
nutnou dobu a v nezbytně nutném 
rozsahu omezena některá práva, 
uvádí ministerstvo vnitra. Občanů se 
to může dotknout třeba na svobodě 
vstupu, pobytu či pohybu. Mohou 
být usměrněny dodávky či spotře-
ba léčiv a zdravotních prostředníků. 
Mohou být přijata opatření v dopra-
vě a zásobování může mít nařízeno 

přednostně zajistit potřeby třeba zá-
chranářů nebo dětských či zdravot-
nických nebo sociálních zařízení.
Jak dlouho budou současná 
omezení platit a lze očekávat je-
jich další úpravy?
Ústřední krizový štáb ani vláda na 
tuto otázku zatím jasně neodpově-
děly (k pátku 20. března). Většina 
opatření nyní platí do 1. dubna. Tvr-
dá opatření může nahradit takzva-
ná chytrá karanténa (založená na 
datech z mobilů a kreditních karet). 
Na jejím spuštění se nyní pracuje. 
Prymula už ve čtvrtek 19. března 
řekl, že s vysokou pravděpodobnos-
tí bude nouzový stav prodloužen. To 
by ale musel schválit parlament. Nic 
z toho ale není jisté: záleží také, jak 
se bude epidemie vyvíjet v dalších 
evropských zemích. Pokud by na-
víc obyvatelé Česka nedodržovali 
omezení pohybu, je podle Prymuly 
možné opatření i zpřísnit tak, že by 
nastal úplný zákaz vycházení; ne-
vztahovalo by se to ale zřejmě na 
pohyb potřebný k fungování kritické 
infrastruktury.
ŽIVot V ČeSKu
Které obchody a služby jsou za-
vřené, co zůstává otevřeno – a za 
jakých podmínek?
Ty nejnutnější, a to prozatím až do 
středy 1. dubna. Navíc v době mezi 
osmou až desátou hodinou je vstup 
do větších obchodů s potravinami 
a drogerií umožněn jen pro osoby 
starší 65 let, držitele průkazů pro 
osoby zdravotně postižené a za-
městnance pečovatelských služeb. 
V obchodech do 500 metrů čtve-
rečních tato omezení neplatí. Mezi 
ty nejnutnější obchody, které mají 
otevřeno i v této době, patří: potra-
viny – ovšem nikoliv tržnice a trhy, 
pohonné hmoty, obchody s hygi-
enou, kosmetikou a drogistickým 
zboží, výdejny a prodejny zdravot-
nických potřeb, obchody s brýlemi 
a čočkami, galanterie, prodejny kr-
miva a potřeb pro zvířata, obchody 
s novinami a tabákovými výrobky, 
výdejny e-shopů. Otevřeny jsou 
také opravny vozidel a obchody 
s náhradními díly, odtahy vozů. Je 
rovněž povoleno provádět stavby 
či jejich odstraňování a projektovou 
činnost, geologické práce a podob-
ně, ovšem obchody se stavebnina-

mi a hobby markety jsou uzavře-
né. Otevřeny jsou servisy počítačů 
a spotřební elektroniky, ale obchody 
s elektronikou ne. Nadále je možné 
zajít do květinářství, zahrádkářství, 
za pohřební službou, případně do 
prodejny jízdenek, i když samotný 
prodej jízdenek ve vlacích Českých 
drah byl pozastaven. Otevřené jsou 
také prádelny. Fungují taxislužby, 
které rozváží jídlo nebo jejichž řidiči 
mají oprávnění. Od pátku 27. března 
2020 jsou otevřeny opravny domá-
cích spotřebičů, zámečnictví a další 
místa se servisem pro domácnost 
a myčky automobilů. Obchody mají 
podle nařízení ministerstva zahra-
ničí u vchodu bezplatně poskytovat 
zákazníkům jednorázové rukavice 
nebo jiný ochranný prostředek na 
ruce.
Fungují restaurace a bary?
Omezeně, není možná konzuma-
ce přímo v prostorách provozoven, 
fungují jen formou rozvážky či vý-
dejních oken – ta ale nesmí být ve 
velkých obchodních centrech.
Otevřena jsou pak zařízení typu za-
městnanecké stravování nebo stra-
vování v nemocnicích, sociálních 
službách či vězeňských zařízeních.
Zrušené kulturní akce. Mám ná-
rok na vrácení peněz za vstupné? 
Jakým způsobem o ně případně 
žádat?
Už v úterý 10. března 2020 vláda 
zakázala všechny sportovní, kul-
turní, náboženské i umělecké akce 
s účastí nad sto lidí, později byl zá-
kaz rozšířen a akce už nejsou po-
volené vůbec. Způsob vrácení vstu-
penek se liší zařízení od zařízení: 
některá vrací peníze na účet, jiná 
vyžadovala vrácení na pokladně, 
jiné akce se přesunuly na náhrad-
ní termín. Doporučujeme vyhledat 
konkrétní informace na stránkách 
jednotlivých divadel, kin, klubů a ji-
ných zařízení.
DopRaVa V ČeSKu
Jakým způsobem funguje hro-
madná doprava?
Hromadná doprava je v Česku po-
stupně utlumována, ale nikoliv z na-
řízení vlády, nýbrž v reakci na ome-
zení volného pohybu lidí. Některé 
dopravní podniky přešly na prázd-
ninový režim, jiné ruší noční spo-
je. Konkrétní informace najdete na 
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webu jednotlivých dopravních pod-
niků. U řidičů zpravidla není možné 
si koupit jízdenku a nenastupuje se 
předními dveřmi. Ve městech z na-
řízení vlády přestaly platit parkovací 
zóny určené jen pro místní obyvate-
le a podnikatele. 
Jsou nějaká omezení v meziměst-
ské dopravě vlakem či autobu-
sem?
Ministerstvo dopravy na svém webu 
uvádí, že vnitrostátní doprava ome-
zena není: „Vlaky a autobusy jezdí 
po České republice v normálním 
režimu. Lidé se mohou dopravovat 
mezi regiony i auty. Cesta musí mít 
ale svůj důvod.“ Ovšem dopravci 
snižují počty spojů s ohledem na 
nižší počet cestujících v souvis-
losti s omezením volného pohybu. 
České dráhy tak zredukovaly počet 
spojů a z nařízení resortu dopravy 
přerušily expresní linky, jejich se-
znam najdete zde. Omezen je také 
provoz některých rychlíků. Podobná 
opatření přijali i další dopravci, na-
příklad Flixbus, Regiojet a další, kte-
ří ruší zejména dálkové spoje. Také 
zde doporučujeme vyhledat aktuální 
informace přímo na stránkách do-
pravců.
ČeSKÁ poŠta a ÚŘaDY
Jak nyní funguje Česká pošta 
a další doručovací služby?
Česká pošta omezuje otevírací 
dobu poboček jen do 16 hodin, o ví-
kendech je zavřeno úplně. Navíc je 
pošta s platností od 23. března 2020 
otevřena do devíti hodin pouze pro 
seniory. Některé pobočky pak už 
Česká pošta uzavřela úplně. Čes-
ká pošta se snaží o bezkontaktní 
doručování zásilek, lidé v nařízené 
karanténě by ji na to měli upozor-
nit na lince 840 111 244. Osobám 
v karanténě pošta prodloužila dobu, 
po kterou jim zásilku uloží na poš-
tě. Adresátům bez roušky či jiné 
ochrany nemusí pošta zásilku pře-
dat. Obecně ale platí doporučení 
využívat doručovacích služeb co 
nejméně a odložit například on-line 
nákupy, které nejsou nutné. Naopak 
se pošta snaží podpořit rozšiřování 
ochranných pomůcek mezi lidi. Kdo 
posílá roušky nebo jiné podobné 
pomůcky a nedostane za to od pří-
jemce zaplaceno, sám nemusí platit 
poštovné. Důchody chce pošta na-

omezení pohybu, obchodů i úřadů. Co jak funguje v Česku
v době koronaviru? (zdroj ct24.ceskatelevize.cz)

dále doručovat. Pošťáci navíc done-
sou důchody domů i seniorům, kteří 
pro ně běžně chodí na pobočky. Jiné 
logistické podniky – například Zásil-
kovna už v pondělí 16. března 2020 
ubezpečila, že její výdejny v partner-
ských provozovnách nadále fungu-
jí. „Pro mnoho obchodníků, malých 
a středních podnikatelů je proto vý-
dej zásilek z internetových obchodů 
alespoň částečnou kompenzací po-
klesu tržeb,“ vysvětlila.
Jak fungují úřady a státní správa?
Úřady mají mít podle vládního na-
řízení omezené pracovní hodiny: 
v pondělí a ve středu mají být ote-
vřené maximálně tři hodiny. Které 
hodiny to jsou, by měly úřady infor-
movat na svých úředních deskách či 
jinde, například na svých webových 
stránkách. Osobní kontakt na úřa-
dech je také omezen; podle vlády by 
se maximum úkonů mělo dát vyřídit 
telefonicky, písemně či elektronicky. 
Obecně úřady přešly do omezené-
ho provozu a zabývají se převážně 
agendou, kterou je nutno poskyto-
vat k zajištění chodu veřejné správy 
a jejích služeb. A to v takovém roz-
sahu, aby nebylo ohroženo zdraví 
úředníků ani veřejnosti.
Co se změnilo ohledně podání da-
ňového přiznání fyzických a práv-
nických osob?
Daňová přiznání je letos možné ode-
vzdávat ještě tři měsíce po tradičním 
termínu, tedy až do 1. července. 
A to bez pokut. Nicméně pokuty bu-
dou vyměřovány k dubnovému ter-
mínu, uvedla 19. března na svých 
stránkách Finanční správa. Stejně 
tak bude do konce července od-
puštěna pokuta a úrok z prodlení za 
pozdní podání kontrolního hlášení. 
Na srpen byl také odložen start dal-
ší vlny elektronické evidence tržeb, 
která měla začít platit v květnu. Od 
1. května tak bude platit tříměsíční 
tolerance.
Konkrétní informace najdete na 
webu Finanční správy, případně se 
lze ptát na infolince správy 225 092 
392 od pondělí do pátku v čase od 
9 do 17 hodin. Je možné se také ob-
rátit na daňové auditory a poradce, 
kteří mohou poskytovat své služby 
i během nouzového stavu.
Finanční správa také vyzvala veřej-
nost, aby maximálně využila elektro-

nickou formu komunikace s úřady.
ŠKolStVí
Které školy jsou zavřeny, jak pro-
bíhá výuka a co to znamená pro 
maturity, zápisy a přijímací zkouš-
ky?
Zrušena je výuka na všech školách 
základních a základních umělec-
kých včetně kroužků, také na střed-
ních, pomaturitních jednoletých, 
jazykových, vyšších odborných 
a vysokých. Výuka probíhá dálkově. 
Česká televize nabízí určitou formu 
náhrady vyučování pro žáky prvního 
stupně základních škol na programu 
ČT2 ve vysílání UčíTelka. Zavřeny 
nejsou z nařízení vlády pouze ma-
teřské školy, platí pro ně jen dopo-
ručení ministerstva školství, aby se 
řídily stejnými pravidly jako ostatní 
školy. Řada mateřských škol je za-
vřená z pokynu zřizovatele. Někte-
ré školy a školky se přesto otevřely, 
a to pro menší skupiny dětí, jejichž 
rodiče jsou v souvislosti s epidemií 
potřeba v zaměstnání. Kdy přesně 
se budou konat maturity, zatím není 
jasné. Ministr školství Robert Plaga 
(ANO) v pondělí 23. března navr-
hl, aby se konaly nejdříve tři týdny 
po otevření škol, které předpokládá 
v druhé polovině května. Pokud se 
žáci vrátí do škol až po 1. červnu, 
nemuseli by skládat maturitu, zkouš-
ku by nahradil průměrný prospěch 
na vysvědčení z předposledního 
ročníku a první pololetí posledního 
ročníku. Přijímací zkoušky na střed-
ní školy se mají konat o týden dří-
ve než maturity, tedy dva týdny po 
otevření škol. V nouzovém případě, 
pokud by se školy otevřely až po po-
lovině června, by podle Plagy mohly 
být přijímací zkoušky i v prvním týd-
nu v červenci. O termínu přijímacích 
řízení na vysoké školy si rozhodují 
instituce samy, doporučujeme obrá-
tit se na jejich webové stránky. Zápi-
sy do základních škol se letos mají 
obejít bez přítomných dětí.
Jsou zrušeny zájmové či sportov-
ní kroužky?
Zpravidla ano, a to s ohledem na 
omezení volného pohybu osob a za-
vření základních uměleckých a jazy-
kových škol.
Autor kac zdroj: ČT24, ČTK, Vláda.
cz, MZ, MF, ČSSZ, MV, MZ, Státní 
zdravotní ústav, MŠ, Česká pošta
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aktuálně k úklidovým akcím
ukliďme svět,
ukliďme Česko 2020
Vážení občané,
v sobotu dne 4. dubna 2020 se měl 
uskutečnit v Kojetíně a místních 
částech pátý ročník úspěšné úklido-
vé akce pod názvem „Ukliďme Ko-
jetín, Popůvky a Kovalovice“. Úklid 
by měl probíhat v těchto lokalitách: 
kolem rybníku Na Hrázi, Myslivec-
ké střelnici, skladu CO, v loděnici, 
polní cesty směrem na Včelínské 
louky, příkopy směrem na Měrovice 
a polní trať směrem k rybníku „Cho-

lerák“, příkopy od trati Brno smě-
rem k Popůvkám, louky směrem na 
Křenovice, příkopy směrem na Kře-
novice, příkopy směrem na Kojetín, 
v Kovalovicích v okolí zámečku.
„Moc nás to mrzí, ale po dobu tr-
vání nouzového stavu a karantény 
se akce zaregistrované na www.
UklidmeCesko.cz nemohou usku-
tečnit. Stejně jako už roky vybízíme 
veřejnost k odpovědnému chování 
k přírodě a veřejným prostranstvím, 
vyzýváme nyní k odpovědnosti vůči 
našim spoluobčanům (v prvé řadě 
nejvíce ohroženým seniorům). Ko-

nání organizovaných úklidových 
akcí je do ukončení stavu nouze 
pozastaveno, stejně jako distribuce 
úklidových pomůcek (pytlů a ruka-
vic). Až se situace uklidní, budete 
mít možnost své dříve zaregistro-
vané akce přesunout na nové ter-
míny, s největší pravděpodobností 
podzimní.
Mnoho sil a minimum paniky přeje-
me! Za organizátory Radek Janou-
šek...“

Eliška Izsová
referent odboru výstavby, životního 

prostředí a dopravy

omezení provozu dle usnesení vlády

V souladu s usnesením vlády ČR jsou stanoveny
úřední hodiny MěÚ Kojetín od 16. 3. 2020 pouze na

pondělí a středu od 08.30 do 11.30 hodin

Městský úřad Kojetín vyřizuje pouze neodkladné záležitosti, zvažte proto nutnost
osobní návštěvy pracovišť úřadu, využije především písemnou,

telefonickou a e-mailovou formu kontaktu.

Kontakty jsou na www.kojetin.cz, konkrétně pod odkazem telefonní seznam / kontakty.

Úřední hodiny měÚ Kojetín

oteVŘení SběRného DVoRa

Sběrný dvůr bude otevřen od 7. dubna do 9. dubna 2020
dle běžné otevírací doby.

Pokud nedojde ke zpřísnění nařízení vlády,
tak bude  dále  otevřen od 14. dubna 2020.

Do prostoru sběrného dvora
po dobu nouzového stavu  vstupujte jednotlivě!

naKlÁDÁní S oDpaDem
V Době KoRonaVIRoVé panDemIe 

Odpad z domácností v karanténě uložte v zavázaných igelitových pytlích
do svých nádob na komunální odpad! Tento odpad nepatří na sběrný dvůr! 

                                                            Vlastimil Psotka, ředitel společnosti Technis s.r.o.
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oběti I. světové války z Kojetína (16)
Kotek František
narodil se v Kojetíně dne 28. října 
1898 v Kroměřížské ulici číslo 203 
(v současnosti má dům číslo 904, 
druhý dům od Ztracené ulice) man-
želům Jindřichu Kotkovi, provazní-
kovi v Kojetíně a Františce, dceři 
Ferdinanda Novotného, chalupníka 
z Věrovan. Manželé se vzali dne 
10. září 1889 ve věku 36 a 24 let. 
Sourozenci Františka byli: bratr Jind-
řich, narozený záhy po svatbě rodi-
čů, dne 6. listopadu 1889, dále sest-
ra Františka, narozená dne 20. ledna 
1892, zemřela jako svobodná náhle 
na infarkt v Kojetíně dne 3. červen-
ce 1934, dne 28. července 1893 se 
narodil bratr Josef, který se oženil 
dne 14. září 1922 v Kojetíně s Annou 
Dittrichovou, dcerou Ondřeje Dittri-
cha, pekaře v Kojetíně číslo 23, naro-
zenou dne 25. července 1898. Josef 
působil jako četnický strážmistr v Mo-
ravské Ostravě. Dne 12. dubna 1895 
se narodil bratr Rudolf, který však po 
více jak měsíci dne 30. května 1895, 
zemřel na střevní chřipku. Sestra Ma-
ria se narodila dne 6. března 1896. 
Další sestra Eugenia (Evženie) se 

narodila dne 11. března 1897, ale po 
necelých dvou měsících života, dne 
5. května 1897, zemřela zřejmě na 
střevní katar. Bratr Karel, narozený 
dne 11. června 1900, tentýž den ze-
mřel. Další z bratrů, Otokar, narozený 
dne 26. února 1902, za dva měsíce, 
dne 23. dubna 1902, zemřel na střev-
ní katar.
Vojenské působení Františka Kotka 
bylo poměrně složité zjistit, proto-
že jediná zmínka o něm je v nepří-
liš přesném kojetínském seznamu 
padlých, v němž je sděleno, že padl 
u vesnice Camporovere v Itálii 
dne 15. listopadu 1917. Vzhledem 
k tomu, že chybí základní dostupné 
materiály a bezvýsledně jsem pro-

zkoumal i materiály, které by snad 
byly vodítkem k přesnějšímu zjištění, 
přijal jsem údaje ze seznamu padlých 
s předpokladem, že údaje odpovídají 
skutečnosti.
V listopadu roku 1917 na úseku ital-
ské fronty v Tyrolsku, kde se nachází 
vesnice Camporovere (něm. Kam-
porube), operovala Vojsková skupi-
na Conrad (Heerresgruppe Conrad) 
s 11. Armádou (11. Armee). V jejím III. 
Sboru (III. Korps), v rámci frontového 
úseku, působila jako armádní rezer-
va (Armee Reserve) 106. Domobra-
necká pěší divize (LstID Nr. 106), je-
jíž součástí byla 110. Domobranecká 
pěší brigáda (LstIBrig Nr. 110). Jed-
nou z jednotek brigády byl i „česko-
-polský“ 31. Domobranecký pěší pluk 
(LstIR Nr. 31), který měl posádku 
v Těšíně (pol. Cieszyn, něm. Te-
schen). K této posádce byli přiřazo-
váni i odvedenci z Kojetína a okolí. 
Předpokládám tedy, že František Ko-
tek byl odveden k této jednotce.
Počátkem listopadu 1917 měla 106. 
Domobranecká pěší divize ležení, 
jako armádní rezerva, v údolí nad ves-
ničkou Ghertele zhruba deset kilome-
trů severozápadně od města Asiago, 

nad nímž, ve vzdálenosti asi dva kilo-
metry leží vesnice Camporovere. Divi-
ze se svými jednotkami, měla za úkol 
přesunout se od vesničky Ghertele 
údolím Val d´Assa na pomoc jednot-
kám operujícím na frontovém úseku 
poblíž horského masivu Melette, zhru-
ba dva kilometry východně od města 
Gallio. Délka přesunu, který začal dne 
11. listopadu, byla pouhých zhruba  
25 kilometrů, ale odehrával se v hor-
ském terénu a blízko frontové linie, 
kde ze strany rakousko-uherských 
vojsk operovala 21. Střelecká divi-
ze (SchD Nr. 21), proti níž, na druhé 
straně fronty, útočily jednotky italské 
11. Pěší divize, spadající pod XXVI. 
Sbor, ve kterém již působili zahraniční 
vojáci, především Britové. Proto pře-
sun trval skoro 14 dnů. 
A při tomto přesunu z vesničky Gher-
tele, padl nedaleko frontové linie, 
u vesnice Camporovere (11,4859° 
v. d., 45,8803° s. š.) ve věku 19 let, 
pravděpodobně dne 15. listopadu 
1917, voják František Kotek.
Pokud byl František Kotek pohřben, 
jeho hrob se snad nachází na vojen-
ském hřbitově v městě Asiago, kam 
byli po válce shromážděny ostatky 
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rakousko-uherských vojáků padlých 
a narychlo pohřbených v oblasti Pla-
niny sedmi obcí (něm. Hochfläche 
von Sieben Gemeinden, it. Altopiano 
dei Sette Comuni), kam patří i vesni-
ce Camporovere.   
Zajímavost: 21. Střelecké divizi 
(Schützen Division Nr. 21, SchD 
Nr. 21) velel v listopadu 1917 polní 
podmaršálek (Feldmarschalleutnant 
– FML) Alois Podhajský, narozený 
v roce 1864, který se dne 4. listopadu 
1900 se oženil v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Kojetíně s Josefou Ja-
vůrkovou, dcerou Václava Javůrka, 
notáře v Kojetíně. Před válkou půso-
bil v hodnosti generálmajora u Ge-
nerálního štábu rakousko-uherské 
armády ve Vídni. Od prosince roku 
1918 do roku 1927 byl zemským 
vojenským velitelem pro Moravu 
a Slezsko a do roku 1933 působil jako 
generální inspektor branné moci. 
V roce 1927 byl jmenován do hod-
nosti armádního generála. Přes svou 
apolitičnost, byl v červenci roku 1946, 
za údajnou spolupráci s agrární stra-
nou během německé okupace a kvůli 
pobírání protektorátní penze pro ra-

kousko-uherské vysloužilce, zbaven 
dvaceti významných vyznamenání 
a degradován na vojína. Zemřel 
v Praze, v prosinci téhož roku.

Vídeň,15. a 16. listopadu 1917, Ital-
ské válčiště: Na náhorní Planině sed-
mi obcí rakousko-uherské prapory 
včera zaútočily na Monte Castelgom-
berto. V údolí Sugan jsme nepřítele 

zahnali za (vesnici) Primolano. Naše 
útoky získávají území na jihovýchod 
od (města) Feltre.
Žádné speciální akce na Piavě.
V údolí Brenta se rakousko-uherská 
vojska zmocnila města Cismon a po-
hoří po obou stranách. Italové také 
ztratili tvrdohlavě bráněné horské 
pozice severovýchodně od (města) 
Asiago.

Kubes petr
narodil se v Kojetíně dne 26. června 
1880 v domě číslo 124 v Kroměříž-
ské ulici. Tento dům byl v sedmdesá-
tých letech minulého století zbořen. 
Rodiče, otec Jan Kubes, předměšťan 
v Kojetíně, syn Štěpána Kubesa 
a matka Maria, dcera Františka 
Rumpla, předměšťana v Kojetíně, 
měli rolnické hospodářství, ve kterém 
Petr vyrůstal se svou sestrou Františ-
kou, narozenou dne 25. února 1883. 
Podle Sčítacího operátu byli oba 
sourozenci v roce 1910 svobodní.
Do války byl Petr Kubes odveden 
v hodnosti vojína k 13. Zeměbra-
neckému pěšímu pluku do Olo-
mouce, polní pošta 52 (Landwehr 
Infanterieregiment Nr. 13, Olmütz, 
Feldpost Nr. 52). Pluk byl součás-
tí 92. Zeměbranecké pěší brigády 
(LIBrig Nr. 92), která spadala pod 
46. Zeměbraneckou pěší divizi (LID 
Nr. 46., později SchD Nr. 46). Divi-
ze byla v roce 1916 součástí XVIII. 
Sboru (XVIII. Korps), který podléhal 
1. Armádě (1. Armee), operující na 
ruském území západně od města 
Dubno (rus. Dubno) asi 130 kilome-
trů severovýchodně od města Lvov 

(ukr. Lviv). Ve druhé polovině měsíce 
května roku 1916 rakousko-uherské 
velení rozhodlo, že posílí svá vojska 
na italských hranicích, protože se 
domnívalo, že zvýšenou ofenzívou 
může porazit Itálii, která před rokem, 
dne 23. května 1915 vyhlásila svému 
spojenci Rakousko-Uhersku, válku. 
Proto byl snížen stav vojsk na ruské 
frontě a vojáci po přesunu obsadili 
frontové linie na řece Soči (it. Ison-
zo). Této skutečnosti využilo ruské 
velení v čele s generálem Brusilovem 
(Brusilovova ofenzíva), který prosa-
dil uskutečnění operace, že ruskou 
frontu prorazí tlakem vojsk nikoliv na 
celém úseku ruské fronty, ale pou-
ze na několika vybraných úsecích, 
a tím se dostanou do týlu rakous-
kých jednotek, které obkličovacím 
manévrem zničí. Stěžejní útok rus-
kých vojsk byl veden, mimo jiných, 
i proti rakouské 4. Armádě (4. Ar-
mee), která operovala na frontovém 
úseku jižně od města Dubno a jejím 
severním sousedem byla 46. Pěší 
divize s 13. Zeměbraneckým pěším 
plukem. Ruské dělostřelectvo za-
hájilo dne 4. června 1916 intenzivní 
dělostřeleckou palbu na celém úseku 
fronty. Následující den ruská vojska 

prorazila obranu 4. Armády a začala 
ohrožovat i 46. Pěší divizi. Dělostřel-
ci 13. Pěšího pluku při odstřelování 
ruských vojsk v okolí města Dubno, 
toto město zapálili a shořelo přes tři 
sta domů. Město však bylo 7. června 
obsazeno jednotkami XXXII. Ruské-
ho sboru, kterému se podařilo přejít 
řeku Ikwu (ukr. Ikva) a po třech dnech 
všeobecného zmatku, vzájemných 
střetů a nemožnosti uhájit dosavad-
ní pozice, byla rakouská vojska na 
pokyn velení donucena dne 10. červ-
na opustit pozice u města Dubno, 
a přesunout se na pozice zhruba 
30 kilometrů na jihozápad k řece 
Plaszewce (ukr. Pliashivka). V těchto 
bojích, kdy od 13. Zeměbraneckého 
pěšího pluku padlo pět vojáků, devět 
bylo raněno a asi 90 pohřešováno 
(tedy pravděpodobně zahynulo), padl 
zřejmě dne 10. června 1916, ve věku 
36 let i kojetínský rodák Petr Kubes. 
Místo jeho hrobu není známo.
Dne 18. října 1934 vydal Zemský 
úřad v Brně na základě právoplatné-
ho usnesení Krajského soudu odd. 
V. v Olomouci ze dne 6. září 1934, 
čís. M108/33, kde „prohlašuje se Petr 
Kubes, vyznání řím. katol., svobod-
ný, k žádosti Františka Kubese, rol-



4/20 Kojetínský zpravodaj

15

oběti I. světové války z Kojetína (16)
níka v Kojetíně, po úředním šetření 
jako účastník světové války, posléze 
bydlištěm v Kojetíně, narozený v Ko-
jetíně dne 26. června 1880, příslušný 
do Kojetína, okres Přerov za mrtva 
a považuje se den 15. května 1918 
za den, jehož nepřežil.“ Zápis v ko-
jetínské matrice ze dne 30. října 
1934, zapsal Innocenc Bátrla, farář. 

Vídeň, 5. června 1916. Oficiální vy-
hlášení. Ruské válčiště: Začal se 
dlouho očekávaný útok ruských jiho-
západních armád. Mezi řekami Pruth 
a Styr poblíž vesnice Kolki vypukla 
na celé frontě velká bitva. U vesnice 
Okna je tvrdý boj o udržení našich 
nejlepších pozic. Na severozápad od 
města Tarnopol se nepříteli v určitých 
místech podařilo dočasně proniknout 

do našich zákopů. Protiútok ho zno-
vu odrazil. Na obou stranách vesni-
ce Kozlow (západně od Tarnopolu) 
ruské útoky selhaly před našimi pře-
kážkami, ve vesnici Nowo Alexiniec 

a severozápadně od města Dubna již 
v naší střelbě. Ve vesnicích Sapanow 
a Olyka také probíhají tvrdé boje. Se-
střelili jsme nepřátelské letadlo jiho-
východně od města Luck.

mlynařík Vladimír,
mlinarik Wladimir
narodil se v Kojetíně dne 19. listo-
padu 1899 v domě číslo 552 v Kro-
měřížské ulici manželům Cyrilovi 
Mlynaříkovi, dělníkovi v Kojetíně, 
pocházejícího z Lobodic a Leoká-
dii, dceři Marie Judasové, svobodné 
dcery Alžběty Judasové, která byla 
dcerou Vincence Judasa, mlynářské-
ho (zřejmě předák ve mlýně) z Kojetí-
na. Jejich sňatek byl dne 3. listopadu 
1896 v Kojetíně. Jejich nejstarší dítě, 
Vladimírova sestra, Františka, na-
rozená dne 11. října 1897, zemřela 
dne 2. března 1916 v 18 letech na tu-
berkulózu. Bratr Karel, narozený dne 
8. ledna 1902, povoláním řemenář 
v cukrovaru, bydlící v kojetínské čtvr-
ti Lešetín číslo 1028, se oženil dne 
14. ledna 1939 s 28letou Antonií 

Blaštíkovou, pomocnicí u zubního 
technika v Kojetíně. Dne 5. prosince 
1903 se narodila sestra Marie a 2. lis-
topadu 1906 sestra Adolfina.  
Vladimír Mlynařík se vyučil krejčím 
s denním výdělkem 5 Kč.
Do války byl poslán jako jeden z nej-
mladších, protože byl odveden v roce 
1917, ve svých 18 letech, kdy už bylo 
jasné, že rakouské i německé hospo-
dářství je na pokraji krachu, ale pro-
tože vítězící mocnosti, přes nabídku 
rakouského císaře Karla I., aby válka 
byla ukončena příměřím, nechtěly 
válku ukončit. Jejich cílem bylo poli-
ticky a územně zničit a následně roz-
drobit soustátí Rakousko-Uhersko 
na jednotlivé státy a potlačit politické 
a územní ambice Německa a Pruska 
na vytvoření silného, hospodářsky 
konkurenčního státu. Válka tedy po-
kračovala. Východní, ruská fronta, 

stagnovala, protože obě znepřátele-
né strany byly značně jak materiálně, 
tak nízkým stavem vojáků vyčerpané 
a navíc v Rusku začínala probíhat 
likvidace carství změnou režimu. 
V listopadu 1917 byl v Rusku přijat 
Leninův Dekret o míru, tudíž od po-
loviny listopadu 1917 do poloviny 
února 1918 byl na frontě „Waffenstill-
stand“, tj. stav příměří, a obě strany 
zachovávaly klid zbraní. Koncem 
roku 1917 se ofenzívou dostala ra-
kousko-uherská vojska až k italské 
řece Piavě (it. Piava). Na západní 
frontě se bojovalo v nezměněné for-
mě.
A v této situaci se vojín Mlynařík do-
stává na ruskou frontu a je přidělen 
k olomouckému 54. Pěšímu pluku (IR 
Nr. 54, Olmütz), který byl v té době 
součástí 9. Pěší brigády (IBrig Nr. 92) 
spadající pod 5. Pěší divizi (5. ID), 



Kojetínský zpravodaj 4/20

16

oběti I. světové války z Kojetína (16)
která byla koncem roku 1917 součás-
tí bojové formace „Gruppe Kosak“, 
patřící pod 3. Armádu (3. Armee). 
Armáda operovala v Haliči u měs-
ta Černovice (pol. Czernowicz, ukr. 
Chernivtsi, 25,9344°v. d., 48,2946° 
s. š.), poblíž dnešních rumunských 
hranic.
S ohledem na informaci v Seznamu 
ztrát „Verlustliste“ ze dne 19. října 
1918, číslo 699, strana 35 (Mlinarik 
Wladimir), že Vladimír Mlynařík dne 
28. března 1918 zemřel a s infor-
mací v místním seznamu vojáků, že 
zemřel v nemocnici ve Vídni, je zřej-
mé, že byl zraněn či onemocněl na 
přelomu nebo začátkem roku 1918 
u města Černovice. Odsud byl po-
slán do vídeňské nemocnice, kterých 
však v té době bylo poměrně značné 
množství, a to nejen kamenných, ale 
i dřevěných a stanových. 
První taková „Vídeňské nouzové (ka-
sární) nemocnice“ byla postavena na 
okraji Wilhelminenspitalu, druhá na 

Triester Strasse jižně od nemocnice 
Kaiser-Franz-Josef. Další válečné 
nemocnice byly postaveny v Baum-
garten, v Meidlingu, v Arsenalu, 
v Simmeringu na dnešním sídlišti Ha-
senleiten a mezi Grinzingerem Allee 
a Daringergasse vedle stanice Ober-

-Döbling na příměstské lince a další. 
Většina kasáren byla v meziváleč-
ném období zbořena. 
Ve které z nemocnic 19letý voják Vla-
dimír Mlynařík dne 28. března 1918 
zemřel, se mi nepodařilo zjistit, stejně 
tak i místo jeho hrobu.

peštuka antonín,
pestuka antonín
narodil se v Kojetíně dne 28. dubna 
1879 ve Vyškovské ulici číslo 417 
(rohový dům naproti školy) manže-
lům Vincenci Peštukovi, rolníkovi 
z Kojetína a Františce, dceři Jana 
Štábla, kojetínského předměšťana. 
Měl několik sourozenců, z nichž 
Jan se narodil dne 23. května 1865 
a zemřel 25. dubna 1934, sestra 
Maria se narodila dne 6. října 1867, 
bratr František 27. ledna 1870, bra-
tr Josef 23. dubna 1871 a Karel, je-
hož datum narození jsem v kojetín-
ské matrice nenalezl, se zřejmě 
narodil dne 24. ledna 1877.
Antonín se vyučil pekařem. Dne 
23. září 1907 se oženil s Annou 
Vanskou, dcerou Martina Vanské-
ho, narozenou dne 3. května 1877 
v Křenovicích a bydlící v Kojetíně 
v domě číslo 20, což je číslo ko-
jetínské radnice.
V roce 1908, dne 20. června, se jim 
narodil syn Alois, který však záhy, 
dne 19. října 1908, zemřel na akut-
ní gastritidu. Dne 15. dubna 1914 
se narodila dcera Jiřina, která ze-
mřela ve čtyřech letech na zánět 
plic dne 23. října 1918. Vdova by-
dlela v domě na dnešním náměstí 
Svobody, číslo 819.

Kdy byl Antonín Peštuka odveden 
do války není jasné, protože roč-
ník narození 1879 byl odváděn 
v prosinci 1914, a to již byl hospita-
lizován v posádkové nemocnici č. 6 
v Olomouci na Klášterním Hradisku 
(Garnisonsspital Kloster Hradisch, 
Olmütz), kde 5. prosince 1914 ve 
věku 34 let „zemřel náhle na mrtvi-
ci“. 
Jako voják, byl Antonín Peštuka 
veden ve 2. Polním dělostřeleckém 
pluku (Feldkanonenregiment Nr. 2) 
v Olomouci v hodnosti „Vormeister“, 
tedy nápředník (přední mistr), kte-
rá odpovídá hodnosti svobodníka 

u pěšáků. Pluk byl součástí 46. Pěší 
dělostřelecké brigády (FABrig Nr. 
46), která podléhala 46. Zeměbra-
necké pěší divizi (46. LID). Divize 
spadla pod I. Sbor (I. Korps), kte-
rému velela 1. Armáda (1. Armee) 
v Krakově s určením k boji na ruské 
frontě. Podle záznamu v Kartotéce 
padlých byl po převozu z Olomouce 
pohřben dne 7. prosince 1914 na 
hřbitově v Kojetíně, podle kojetín-
ské matriky zemřelých se to stalo 
až příští den, tj. 8. prosince 1914.

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště
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pohřebiště v Kojetíně
návrh textu na infomační
tabuli, která by měla být 
umístěna na pohřebišti 
Cholerák
Kojetín, píše se rok 2020, přenes-
me se ale do roku 1831. 
Ve Vídni vládne císař František II. 
Kojetín byl v držení Leontiny z rodu 
Metternichů, provdané za Uherské-
ho magnáta Mórice Sándora (zva-
ného Ďábelský jezdec). Chod měs-
ta zajišťoval purkmistr Antonín Ost-
rý a tři konšelé. Ve městě žilo 3.200 
obyvatel v křesťanských domech 
a 490 obyvatel v židovské obci. 
V Židovské (Husově) ulici byla ka-
sárna, která ústila na ulici Šprloch 
(Palackého). V kasárnách byla set-
nina olomouckého pěšího regimen-
tu. Obyvatelstvo si žilo spokojeně, 
úroda obilí byla dobrá, ovoce a ze-
leniny se urodilo dostatek, dobytek 
netrpěl žádnými nemocemi. Vše se 
změnilo v polovině září, kdy se vrá-
tili vojáci z velkých letních manévrů 

v Horních Uhrách. Ti do města do-
vezli choleru.
Co je to cholera? Bakterie chole-
ry napadá zažívací trakt, dochází 
k zánětu střev, v mnoha případech 
dochází k protržení střev a nemoc-
ný umírá ve velkých bolestech. 
Projevuje se nechutenstvím, horeč-
kami, celkovou slabostí, úbytkem 
váhy a nemocný umírá vyčerpáním. 
V té době se snažili tuto nemoc léčit 
pitím různých bylinných čajů. Není 
známo, kolik nakažených se touto 
léčbou vykurýrovalo, je ale známo, 
kolik jich zemřelo. Šíření cholery 
ukončily až první listopadové mrazy. 
Zemřelé z počátku pochovávali na 
hřbitově, který byl okolo stávají-
cího kostela, brzy se však zaplnil. 
Vrchnost tedy povolila pochovávat 
zemřelé na okraji panské cihelny 
v polích. V praxi to bylo tak, že svá-
želi zemřelé na vybrané místo, kde 
hrobník s pomocníky vykopali spo-
lečný hrob. Hodinu po poledni přijel 
pan farář a hrob vykropil. Do hro-
bu byli uloženi zemřelí a zasypáni 

nehašeným vápnem. Také se sem 
sváželi zemřelí z okolních vesnic. 
Kolik zemřelých je tam pochováno 
není známo, cholera se nevyhnula 
ani purkmistru Ostrému. Po něm byl 
purkmistrem Kašpar Kazík. Hned 
příští rok byl založen stávající hřbi-
tov za Vyškovskou ulicí. Na hřbito-
vě u kostela se přestalo pochovávat 
a ten zanikl. Celkový počet zemře-
lých v křesťanských domech je 321, 
vojáků zemřelo 39. 
Kolik zemřelo obyvatel v židovské 
obci, není známo. Ti své zemřelé 
pochovávali na židovském hřbitově 
v Olomoucké ulici.
Poděkování patří představenstvu 
města za to, že se chopili myšlen-
ky zřídit na CHOLERÁKU důstojné 
pietní místo.  
Prameny:
Státní archiv Olomouc, matriční knihy
Kojetínsko, město Kojetín a okolí 
1933
Sborník, Kojetín v proměnách času, 
2009               

                  F. Minařík

poděkování v době pandemie
Drazí spoluobčané,
vlna solidarity dorazila i k nám na 
Požární stanici do Kojetína. Dnes 
se za námi zastavila Kateřina Polá-
ková, která se svým týmem „Šijeme 
roušky Kojetín“ pro nás napekla ko-
láče a perníky.
Naše stanice se naštěstí zatím jen 
připravuje na možný a zřejmě ne-
vyhnutelný boj s koronavirem. Ko-
legové v Přerově, Lipníku a Hrani-
cích, jak to jen jde, naváží mate-
riál v podobě roušek, dezinfekce 
a masek. Míchají lihové směsi na 
ošetření rukou, vozidel nebo tele-
fonů. Provádíme neustálá školení z 
nových nařízení vlády o poznatcích 
v boji proti Covid-19. Snažíme se 
maximálně připravit na danou hroz-
bu. Naštěstí se nás v Kojetíně toto 
onemocnění zatím nedotklo.
Přesto jsme neunikli jako jedna ze 
složek IZS pozornosti tohoto týmu, 
který v širokém okolí rozdává nadě-
ji, pomoc, vlídnost a ochotu plnými 
hrstmi.
Je velmi příjemné vědět, že když 
dojde na nejhorší, když musíme 
přijímat omezení, když nám chy-
bí naše koníčky, když nemůžeme 

trávit čas s přáteli, je tu někdo, kdo 
pomůže.
Je úplně jedno jestli ušije roušku, 
kterou nutně potřebujete, nebo vám 
řekne něco pěkného. V těžké chví-
li vás rozesměje. Napíše pod váš 
profil zprávu, co vás potěší. Nebo 
jen tak upeče koláč.
Bylo to velmi příjemné a dovolte mi, 
abych touto cestou poděkoval. Ne-
jen za nás a naši stanici, ale i za 
všechny komu pomáháte. Při pře-
dávání jsem neřekl vše, co jsem 
chtěl. Přerušil nás Katky telefon 
z Uničova, kam zrovna chystali zá-
silku roušek a možná ještě další 
pomoci.
Vážím si vaší práce. 
Neskutečně si cením 
povahy, která vás žene 
v době temna konat dob-
ro. Pokud se vám podaří 
nakazit tímto odhodlá-
ním, pílí a nezlomným 
optimismem všechny 
kolem vás, nemusíme se 
bát žádné překážky.

Jan Krejsa 
pro Kojetínské novoty

25. března 2020

FB – I. R. je v Chomoutov, Olomo-
ucký kraj, 26. března 2020
Dobrý den, chtěla bych poděkovat 
všem, co se skrývají pod názvem 
„Šijeme roušky Kojetín a okolí”. Tito 
skvělí lidé dnes věnovali sto kusů 
ušitých roušek na I. chirurgickou kli-
niku. Za celý tým sestřiček a všech, 
co se podílí na péči o naše pacienty 
z celého srdce děkujeme!!!!!

FB 23. března 2020
Sestřičky z dětského oddělení 
v Kroměříži zdraví švadlenky z Ko-
jetína a okolí a moc děkují.
— v Kroměřížská nemocnice a. s.
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mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Jaro je konečně tady! Do oken na-
kukuje sluníčko, zahrádky se začí-
nají zelenat a příroda se probouzí 
po dlouhé zimě. S dětmi při vycház-
kách pozorujeme, co všechno se 
kolem nás děje.  
Obě budovy se převlékly do jarní 
výzdoby. Těšíme se, že jaro koneč-
ně vyhraje nad zimou.
Ve dnech 4. a 5. března 2020 na-
vštívila obě školičky Iva Kusáková 
z Městské knihovny MěKS Kojetín. 
Našim nejmenším dětem přečetla 
knihu „Máma pro Papíka“ a knihou 
„Kamarádi zvířata“ přiblížila zvířát-
ka, jejich mláďátka. Na závěr se tří-
dy proměnily v knihovnu, půjčovali 
jsme si mnoho různých dětských 
knih, leporel a prohlíželi si je. Celou 
dobu děti poslouchaly knihovnici 
se zaujetím a těší se na návštěvu 
v městské knihovně. Děkujeme za 

příjemně strávené dopoledne.
Nejstarší děti prozatím ukončily po 
třech měsících saunování spojené 
s cvičením v rehabilitačním středis-
ku na Poliklinice Kojetín. Věříme, že 
touto cestou jsme pomohli dětem 
k větší odolnosti vůči nemocem. 
Poděkování patří všem pracovní-
kům rehabilitace za příjemné pro-
středí, za vstřícnost a profesionální 
přístup.
Vzhledem k nouzové situaci, která 
nastala v souvislosti s koronavirem, 
jsme byli nuceni přerušit provoz 
školy a všechny naplánované akce 
zrušit. 
Zápis k předškolnímu vzdělávání 
plánujeme na úterý 5. května 2020. 
O formě zápisu budete včas infor-
mováni.
Všechny informace, včetně info 
o obnovení provozu školy, najdete 
na www.ms.kojetin.cz

vedení MŠ

Základní škola náměstí míru Kojetín

náš lyžařský
a snowboardový kurz
Během školní docházky se žáci 
často těší na akce, které jsou sice 
školní, ale v lavicích se při nich 
nesedí. Jsou to projektové dny, 
exkurze, školní výlety, školy v pří-
rodě, lekce plavání nebo lyžařské 
výcvikové kurzy. Nejinak tomu bylo 
i letos. Téměř sedmdesát žáků 
druhého stupně vyrazilo v únoru 
a březnu na dlouho očekávaný ly-

pobyt v přírodě
Na konci února vyrazily 5. ročníky 
naší školy na pobyt v přírodě na 
náš oblíbený Švagrov. Čekala na 
nás zasněžená krajina, jakou letos 
mnozí z nás viděli poprvé. Během 
pobytu nám ještě přisněžilo, takže 
se děti vyřádily na bobech, lopatách 
i pytlích, které si s sebou přivezly. 
Kromě těchto zimních radovánek 
jsme si vyzkoušeli jízdu na lyžni-
cích, túru zimní zasněženou kraji-
nou prozářenou sluncem po ekos-
tezce i různé aktivity zaměřené na 
ochranu přírody. S paní Zimou jsme 
plnili různé úkoly – barvili sníh, tvo-
řili sněhovou vločku z korálků či vy-
ráběli různé výrobky ze dřeva. Na 
závěr nám paní Zima rozdala slad-

kou odměnu. Po celou dobu naše-
ho pobytu nás provázela písnička 
„Zima, zima“, kterou jsme si s chu-
tí každý den zazpívali. Náš pobyt 

jsme ukončili pyžamovým bálem. 
Jen neradi jsme se loučili s krásnou 
přírodou a milými lidmi.

Iva Trefilková
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Základní škola náměstí míru Kojetín
žák. Vlastně dva. Vzhledem k vy-
sokému počtu žáků v sedmých 
ročnících jsme zčásti doplnili kurzy 
o jednu třídu šestou a vyrazilo se. 
Trošičku s obavami, zda nebudou 
účastníci spíše trhat fialky, než ly-
žovat, ale s prvním výjezdem la-
novkou nahoru jim bylo jasné, že 
dolů pojedou. Někteří skluzem, ti 
méně zkušení s několika pády, ti 
úplní začátečníci zpočátku více po 
břiše než po skluznici. Ovšem, jak 
se říká - dočkej času… Brzy jezdi-
li všichni nahoru a dolů v pohodě. 
Všichni spokojeni, že TO vyšlo. 
Těch pár dnů strávených mimo do-
mov, bez rodičů, bylo super. Na ho-
rách, s lyžemi nebo snowboardem 
na nohou, v kolektivu spolužáků, 
kteří se projevili úplně jinak, než 
jsou všichni zvyklí ve škole. Jak se 
říká, v jiném světle a dlužno říct, že 
v tom lepším. A to je dobře. Vždyť 
právě proto takové akce podnikáme 
a všichni se moc těšíme na další.

            Yveta Gorčíková

na základě opatření ministra školství
k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021

stanovuji dobu zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání

od 27. do 30. 4. 2020.
Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti

dětí ve škole. 
Podání „Žádosti o přijetí k povinné školní docházce“

proběhne elektronicky, bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.

Způsob podání
„Žádosti o přijetí k povinné školní docházce“

bude  oznámen v co nejbližším termínu
na webových stránkách školy –  zskojetin.cz.

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání
se zapsanými dětmi a zákonnými zástupci zaměřené

na seznámení se s prostředím školy,
vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. 

    Pavlíček Rudolf
      ředitel ZŠ nám. Míru 83

Základní škola Svatopluka Čecha Kojetín
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městské kulturní středisko Kojetín
Kultura v těžkých
dobách
Začátkem března vrcholily na Měst-
ském kulturním středisku přípravy 
na toužebně očekávanou divadel-
ní přehlídku, která v letošním roce 
slibovala žánrově zajímavá a vyvá-
žená představení. Po propagační 
a organizační stránce bylo téměř 
vše připraveno a těšili jsme se na 
oslavu divadelního jara v nových 
prostorách Sokolovny a na setkání 
s herci, porotci a v neposlední řadě 
s diváky. O to víc jsme prožívali vý-
voj situace v úterý 10. března 2020, 
kdy bylo jasné, že situace není pro 
konání kulturních akcí ani jiných 
příznivá a naše společnost bude 
řešit mnohem důležitější problémy, 
které ovlivní životy nás všech. Di-
vadelní přehlídku jsme se rozhodli 
přesunout na náhradní termín, kte-
rý jsme stanovili na 22. – 26. dubna 
2020, pravděpodobně ani v tento 
termín, vzhledem k nastávající situ-
aci, nebude našich silách Divadelní 
Kojetín uskutečnit.
I přes tyto peripetie neklesáme na 
mysli a kultura funguje i v těchto 
těžkých dobách. Pracovnice MěKS 
Kojetín šijí roušky pro různé insti-
tuce i soukromé osoby. Knihov-
na a informační centrum provádí 
v současnosti revize a inventu-
ry, pro které musí za normálních 
okolností omezit provoz a zbylí 
pracovníci se soustředí na práci 
v městském muzeu (ukládání expo-
nátů do odpovídajících obalů, údrž-
ba exponátů, částečná inventariza-
ce atd.).
Doufáme, že brzy přijdou lepší dny, 

kdy se lidé zase budou moci spolu 
scházet a veselit se na různorodých 
kulturních, společenských a spor-
tovních akcích.
Přejeme všem pevné zdraví v této 
nelehké době, nemocným brzké 

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 tel: 774 001 375, 

nebo na mail: muzeum@meks.kojetin.cz

uzdravení a jak by řekl klasik: „Díky 
nemoci známe hodnotu zdraví, 
díky zlu hodnotu dobra, díky hla-
du sytost, díky únavě odpočinek.“ 
(Hérakleitos)

-miza-

blahopřání

Dne 3. dubna 2020
se dožívá sedmdesáti pěti let 

pan Karel Drbal z Kojetína

vedoucí národopisného souboru 
Hanácká beseda MěKS Kojetín.

Všichni členové národopisného 
souboru i pracovníci Městského 

kulturního střediska Kojetín
mu přejí především pevné zdraví

a vše nejlepší do dalších let.
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Centrum sociálních služeb Kojetín informuje

poděkování
Chci touto cestou poděkovat všem zná-
mým i neznámým švadlenkám za jejich 
obětavost při šití roušek pro naši organi-
zaci Centrum sociálních služeb Kojetín, 
p. o. Díky vám můžeme v této složité době 
nadále poskytovat terénní pečovatelskou 
službu všem potřebným lidem.

ukázky písní ze starých 
gramofonových desek
Na začátku března jsme se sešli 
v naší víceúčelové klubovně na 
DPS E. Beneše, abychom se spo-
lečně zaposlouchali do hitů dávných 
let minulých ze starých gramofono-
vých desek. Krásnou hudební pro-
dukcí nás provázel František Riegl 
z Kojetína. Svou prezentací nám 
představil široký výběr písníček 

z počátku 20. století až po období 
II. světové války. Zazněly skladby, 
které byly zakázané za protektorá-
tu – Chaloupky pod horami, hodně 
písní od skladatele a písničkáře 
Karla Hašlera – Tulák, Písnička 
o štěstí, Písnička česká aj.  Přehráli 
jsme si i jeho poslední skladbu – 
Táhnou mraky do daleka, kterou 
složil v koncentračním táboře, kde 
i zahynul. Další z ukázek byly pís-
ně od Oldřicha Nového – Chci říci 
vám. A mnohé další. Našim se-
niorům byly skoro všechny písně 
dobře známy a společně jsme si 
hezky zazpívali. Nostalgická atmo-
sféra minulosti nás všechny pohltila 
a kouzlo starých gramofonových 
desek nám zpříjemnilo celé odpole-
dne. František Riegl přislíbil pokra-
čování v dalších ukázkách hudby, 
na které se společně již nyní velmi 
těšíme.                                        PZ

mé poděkování patří také všem zaměst-
nankyním naší organizace za vynaložené 
úsilí a obětavou práci, za ochotu pomoci 
těm nejpotřebnějším a nejvíce ohroženým 
občanům – seniorům.

přeji všem hodně trpělivosti, naděje 
a zdraví.    

Blanka Laboňová, ředitelka CSS Kojetín
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anekdota měsíce:

Církev Československá husitská
nÁboŽenSKÁ obeC V Kojetíně a toVaČoVě

„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

Farní úřad CČSH v Kojetíně (Huso-
va 796, kancelář v přízemí) je k dis-
pozici členům i veřejnosti v pondělí 
a ve středu od 9 do 15 hodin. Jinak 
dle dohody. 
Volejte, laskavě, na telefonní číslo: 
777 706 511 nebo pište na email: 
ccsh.kojetin@centrum.cz 
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, telefon: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz

program setkání a další duchovenská činnost
se bude konat, pokud budou vládou ČR nařízená, 

krizová a karanténní opatření, uvolněna!
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“!

Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje. Fo-
togalerie: https://www.zonerama.
com/captainjtc 

Jiří Pleva

SK Kojetín 2016, z. s.
Výsledky SK Kojetín – volejbal, únor, březen 2020

2. lIGa muŽŮ – SKupIna C 
Morávka - Kojetín 3:0 (19,16,13)
Morávka - Kojetín 3:0 (26,23,17)

BV Ostrava - Kojetín 3:0 (28,21,17)
BV Ostrava - Kojetín 3:0 (23,19,21)
Palkovice - Kojetín 3:0 (14,10,24)
Palkovice - Kojetín 3:0 (21,17,20)

KRajSKÝ pŘeboR ol. KRaje muŽŮ
Kojetín - Olomouc 0:3 (-18,-19,-14)

Kojetín - Olomouc 3:1 (20,19,-20,23)
eXtRalIGa junIoRŮ – SKupIna C

Kojetín - Zlín 2:3 (18,18,-26,-24,-14)
Kojetín - Prosek 3:0 (26,16,23)

Kojetín - Benátky nad Jizerou 3:2 (18,-21,-29,17,5)
Nový Jičín - Kojetín 0:3 (-14,-19,-17)

1.lIGa junIoRŮ – SKupIna D
Odry - Kojetín B 2:3 (18,22,-13,-19,-14)

Odry - Kojetín B 1:3 (-19,18,-23,-13)
Kojetín B - Havířov 3:1 (23,-22,19,18)
Kojetín B - Havířov 3:1 (17,-23,22,22)

eXtRalIGa KaDetŮ – SKupIna b
Kojetín - Ústí n. L. 3:0 (16,19,22)

Kojetín - Česká Třebová 3:0 (16,19,22)
Prosek - Kojetín 2:3 (-19,24,23,-21,-13)

Svitavy - Kojetín 1:3 (-17,28,-15,-15)

KRajSKÝ pŘeboR ol. KRaje StaRŠíCh ŽÁKŮ
Kojetín B - Kojetín A 0:3 (-22,-18,-13)
Olomouc B - Kojetín A 3:0 (21,22,18)

KRajSKÝ pŘeboR olomouCKého KRaje
ŽÁKYŇ – 4. tuRnaj – SKupIna a

Kojetín - Přerov B 2:1 (-22,19,10)
VAM Olomouc - Kojetín 2:0 (13,13)

Kojetín - Přerov A 0:2 (-14,-12)
Prostějov A - Kojetín 2:0 (13,15)

KRajSKÝ pŘeboR olomouCKého KRaje Žen
Uničov - Kojetín 3:1 (-19,21,20,14)
Uničov - Kojetín 3:1 (-23,22,15,17)

Kojetín - Velká Bystřice 0:3 (-11,-19,-17)
Kojetín - Velká Bystřice 1:3 (-13,12,-18,-12)
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Obyčejně touto dobou jsou už v pl-
ném proudu přípravy na další (letos 
8.) ročník běhu Hanácká kojetínská 
desítka. Přihláška do seriálu Velké 
ceny vytrvalců se dávala již koncem 
minulého roku. Byla to trochu sáz-
ka do loterie, kdy nebylo jasné, zda 
bude volná loděnice nebo fotbalo-
vý stadion, kde už v minulosti bylo 
zázemí běhu. Kanoisté nám slíbili, 
že do začátku května bude hotová 
přestavba budovy s novým sociál-
ním zařízením, šatnami, klubovna-
mi, dílnami a sklady. 
Začátkem března jsme měli potvr-
zený termín, že v neděli 10. května 
2020 bude loděnice volná. Začalo 
kolečko jednání s možnými donáto-
ry. Bohužel byly i negativní posto-
je věrných podporovatelů, že kvůli 
hraboší kalamitě letos bohužel nám 
nemohou přispět. Ale to jsme ne-
tušili, co nás teprve čeká. Kam se 
hrabou hraboši.
Na první přípravné schůzce jsem 
se sešel ve středu 4. března na do-
mečku s vedením DDM, hlavním 
pořadatelem. To už byly první sig-
nály, že něco je ve vzduchu. V Itálii 
se objevily první oblasti, kde se ob-
jevila nákaza koronavirem a násle-
dovaly zákazy cestování. Původní 
ohnisko z Číny se přesunulo do 
Evropy. Pak události nabraly rych-
lý spád, který znamenal ochromení 
občanského života a všech oblastí 
ekonomiky. 
Nejprve byly uzavřeny školy a náš 
DDM. My starší si pamatujeme 
uhelné prázdniny, ale ty měly jiný 
důvod. Vyhlášení nouzového stavu 
13. března 2020, následné zavírá-
ní restaurací i některých obchodů, 
a další opatření znamenalo, že už 
jde do tuhého. Bohužel přibývalo 
lidí, kteří se virem infikovali a ná-
sledovala další opatření jako vy-
hlášení karantény, které přineslo 
zavírání dalších služeb, zpřísnění 
hygienických opatření jako je ome-
zení pohybu osob jen do práce 
a na nákupy. Od čtvrtka 19. břez-
na 2020 bylo zavedeno povinné 
nošení roušek, které zakrývají ústa 
a nos. Jsou určeny doby nákupu pro 
seniory nad 65 let. Zavírají se ne-
jen malé provozovny, firmy, ale už 
i velké automobilky. Kolabuje dopra-
va na hraničních přechodech. Ote-
vřete noviny, pustíte rádio a televizi 

Sport a koronavirus – jaro 2020
a „vybafne na vás“ koronavirus 
a jeho dopady na každého z nás. 
Takovou situaci, kromě válečných 
pamětníků, nikdo z nás nepamatuje 
a ani nezažil. Jsme ve válce s vi-
rem. Je to nepřítel neviditelný, ale 
o to více nebezpečný.
Také v oblasti sportu se epidemie 
negativně projevuje rušením sou-
těží, mistrovství. Již na začátku 
března se světový pohár v biat-
lonu v Novém Městě na Moravě 
musel obejít bez tradiční podpo-
ry diváků. Fotbalové EURO je 
přeloženo na rok 2021, podobně 
i konání letních olympijských her 
v Tokiu. Sportovci se nemají, kde 
připravovat, protože jsou uzavřená 
sportoviště, třeba i bazény. Utkání 
ve fotbalu, hokeji se napřed hrá-
la před prázdnými tribunami, kdy 
mohlo být přítomno maximálně sto 
osob, pak třicet, a nakonec došlo 
k předčasnému ukončení soutěží.
Nejinak je tomu ve sportu v Kojetí-
ně. Na novém webu města je pře-
hled kulturních a sportovních akcí, 
které jsou postupně rušeny. Spor-
tovní hala, všechna další sporto-
viště a dětská hřiště jsou zavřená. 
Volejbal se nehraje. Mistrovství ČR 
v tancích bude přeloženo. Fotbalo-
vé soutěže měly být zahájeny po-
slední březnový víkend. Nebudou. 
Už jen z toho důvodu, že v Olo-
mouckém kraji je z důvodů karan-
tény kolem Litovle, Uničova a dal-
ších obcích neprodyšně uzavřená 
oblast.
Nejlépe se s tím vypořádali naši 
kanoisté. Trenéři, děti a mládež od 

9 do 17 let šli dobrovolně do ka-
rantény na loděnici. Zde spolu tráví 
čas sportováním, studiem a dalšími 
činnostmi na čerstvém vzduchu, 
a hlavně jsou izolování od ostatního 
světa. Předpoklad trvání kempu je 
do 1. dubna 2020.
Dnešní (19. března 2020) televizní 
beseda s odborníky opatrně nazna-
čila, že za deset dní budeme vědět, 
zda opatření zabrala. Nouzový stav 
by mohl skončit v polovině dubna. 
Teoreticky by se dalo ještě běh zor-
ganizovat ve skromnějších podmín-
kách, ale každým dnem se procen-
to konání zmenšuje. Než se dosta-
ne život do normálních kolejí bude 
dlouho trvat a nebude to snadné 
ani levné. Pokud budou trvat limitu-
jící hygienická opatření, tak se běh 
konat nebude!
Aktuální informace budou na face-
booku Kojetínská desítka a Kojetín-
ské novoty webu liga100.cz a koje-
tin.cz.
Teď je hlavně důležité, aby všichni 
občané a obyvatelé naší republiky 
a také Kojetína dodržovali řečeno 
sportovní terminologií herní disciplí-
nu a drželi spolu jako jeden tým. Je 
radost číst příspěvky na facebooku 
kojetínských novot, kdy lidé nemy-
slí jen na sebe, ale jsou solidární 
a ochotni pomoci ostatním (šijí 
roušky, pomáhají seniorům), vzá-
jemně se podporují. Jen dodržová-
ním pravidel hry (opatření a naříze-
ní) a kolektivním úsilím se z toho 
srabu dostaneme. Buďme optimis-
té, že soupeře společně porazíme 
a skončí doba roušková.    J. Bělka
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Vzpomínky

Dne 22. dubna 2020 by se dožil 100 let

pan Stanislav hrňa

Vzpomínají dcera Vlasta a syn Stanislav s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách pořád zůstáváš.
Láska nikdy neumírá.

Dne 1. dubna 2020 tomu bude pět smutných let od úmrtí

pana milana peterky
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou na svého milujícího manžela, tatínka,

dědečka a zetě, manželka Zdena, synové Milan a Václav, snacha Petra,
vnučky Anička, Eliška, Barborka a maminka Cibulková.

„Kdo v srdci žije, neumírá.“  F. Hrubín

Dne 29. dubna 2020 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

paní hany hedvíčkové
S úctou a láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi,
nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Dne 6. dubna 2020 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy nás opustila 

paní alena janečková 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Pavel, syn Pavel,

dcera Alena a vnoučata Lucie a Patrik s rodinami.

Dne 11. dubna 2020 to bude čtyřicet let, co zemřela

paní ludmila mináriková, rozená Charuzová
a 6. června 2020 by se dožila 83 let.

Vzpomíná sestra Zdenka s rodinou.

Dne 10. prosince 2019 nás navždy opustila naše maminka a babička

paní milada Dedková, 
která by 1. dubna 2020 oslavila 100. narozeniny.

S úctou a láskou stále vzpomínají dcera Dana, syn Jan a celá rodina.

Zůstaň v mé blízkosti a smyj ze mě pot úzkosti. Já ti budu dál vděčná...
Ten den, kdy vejdeš, změní i co změnit nejde. Amen... A já zazpívám, jen zazpívám. Amen...

Dne 1. dubna 2020 uplynul čtvrtý 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.
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Inzerce

Ceník inzerce
ve zpravodaji

A4 (275 x 190 mm)  = 1 800 Kč
1/2 A4 (190 x 137 mm) = 900 Kč
1/4 A4 (137 x 95 mm)   = 450 Kč
1/8 A4 (95 x 68 mm)   = 225 Kč
1/16 A4 (68 x 47 mm) = 110 Kč
menší velikost  = smluvně
!Akce!  = 5+1 inzerce zdarma!

uzávěrka čísla:
vždy k 20. předešlého měsíce...

Koupím
StaRé FIlmoVé 

plaKÁtY
(ale i další:

hudební, divadelní, reklamní...)
můžete volat, prozvonit

(zavolám zpět),
případně sms na telefon:

704 404 825
nebo napsat na email:

strapec1@email.cz

* potraviny Dobrůtky od Verunky
tyršova 1393, Kojetín
* potraviny DolabuŽ

masarykovo náměstí 54, Kojetín
* tRaFIKa

masarykovo náměstí 33, Kojetín
 * potraviny, padlých hrdinů 1023, Kojetín

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45

prodejní místa Kojetínského 
zpravodaje v této době
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pohledem fotografa

Jiří Šírek

Životy nás všech se změnily, a to dost podstatně, 
díky světové koronavirové nákaze, která dosáhla 
stavu pandemie. opatření nařízená vládou ČR jsou 
bezprecedentní, a asi nic podobného nezažili ani 
pamětníci 2. světové války, i když tehdy to byla kru-
tá válka jiného typu. pohled fotografa tedy nemohl 
v tyto těžké časy zaměřit jinam, než na objekty, kte-
ré se rázem staly každodenními předměty našeho 
života.

A tak vidíte frontu před lékárnou v den vyhlášení ome-
zujících opatření v pondělí 16. března 2020, šití roušek 
a jak vypadá rouška, kterou najednou nosí skoro celá 
Evropa a určitě celý Kojetín.

A protože je potřeba si i v těchto těžkých chvílích udr-
žet nadhled a smysl pro humor, na té poslední fotogra-
fii jsem spojil podobu koronaviru na monitoru počítače 
s lahví piva. To sice neléčí nemoc, ale dodá někomu 
nadhled, někomu jiné myšlenky nebo zlepší náladu. 
A to teď potřebujeme všichni až až. 

Držme se!
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epidemie v historii 
Lidové noviny, 17. 10. 1918 Našinec, 20. 10. 1918

Čech, 21. 1. 1931

Kopřivy, 17. 10. 1918
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Šijeme roušky Kojetín a okolí
V Kojetíně vznikla skupina „Šijeme roušky Kojetín a okolí“, kterou iniciativovala Kateřina poláková. Roušky 
šije řada švadlen a dodávají je zdrama těm nejpotřebnějším. Město Kojetín dotuje místním švadlenkám materiál 
na šití roušek - Textil a galanterie, Masarykovo náměstí 12, Kojetín. Bližší informace skupiny švadlenek je na face-
booku (Šijeme roušky Kojetín a okolí). Roušky už dostali místní zdravotníci, domov důchodců v Tovačově, dětské 
oddělení nemocnice v Kroměříži nebo patologie v Přerově, také tři sta kusů roušek bylo posláno do Litovle. Roušky 
byly rozdány i prodavačkám v místních obchodech a zaměstnancům pošty. Lidé roušky seženou v lékárně, v prodej-
ně textilu na Masarykově náměstí. Na Masarykově náměstí vznikl i „Rouškovník“.

vŠem ŠvaDlenkám patřÍ naŠe velké poDěkovánÍ!!!!

blahopřání
Dne 4. dubna 2020 oslaví 80. narozeniny

pan jaroslav Doupal
Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Manželka Zdena s rodinou, syn Jaroslav s rodinou.

                      Dne 18. dubna 2020 oslaví životní jubileum 90 let naše milá maminka

           paní marie bosáková z Kojetína
Do dalších let Ti, maminko, přejeme jen to nejlepší, hlavně mnoho zdraví a životního optimismu.

Děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás udělala a doufáme, že ještě uděláš.

            Synové Petr, Pavel a Libor s rodinami.


