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Začátek letošního roku poznamenala nejen kulturní sek-
tor invaze koronaviru, který ochromil veřejný život na 
několik měsíců. S postupem času opadl strach a vláda 
České republiky pomalu začala rozvolňovat opatření 
proti šíření koronaviru. V současné době můžeme opět 
chodit do kin, do divadel, navštěvovat sportovní akce 
a koncerty, i když za zpřísněných hygienických opatření.
I tady v Kojetíně jsme nezůstali pozadu a ihned, jak to 
bylo jen trošku možné, jsme začali znovu fungovat na 
plné obrátky. Pro návštěvníky máme naplánovanou ce-
lou řadu kulturních akcí jako je Hudební léto na náměs-
tí, či Filmové léto v Letním kině na nádvoří VIC, které 
provozujeme s úspěchem už celý měsíc.
Na podzim plánujeme divadelní předplatné jako náhra-
du za neuskutečněnou divadelní přehlídku. Prvním, kdo 
se představí na prknech kojetínské Sokolovny, nebude 
nikdo jiný, než domácí soubor Hanácká scéna s hrou 
Bordel na ministerstvu. Také se můžeme těšit na dlouho 
očekávanou premiéru komedie „Haná se nesódi“ v podá-
ní kojetínské dětské divadelní skupiny Mimoni.
Nebudou chybět i akce tradičního charakteru jako je 
Brána do staréch časů na Hané s podzimní i vánoční 
tematikou.
Doufejme, že se situace bude i nadále příznivě vyvíjet 
a budeme moci uskutečnit pro Kojetín tolik významné 
Kojetínské hody, které má letos poctít svou návštěvou, 

Kojetínské hody 2020
mimo jiné i kapela Čechomor. Věřme, že si budeme moci 
vychutnat tradiční jízdu králů, krojovaný průvod v čele 
s domácí Hanáckou besedou, předání hodového práva 
a celé hody v plné kráse, tak, jak je známe z let minulých.      

                                       -miza- foto: J. Večeřová
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Z jednání Rady Města Kojetína
Rada Města Kojetína se na své 34. schůzi konané dne 3. června 2020 zabývala

mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- schválila rozpočtové opatření 
č. 9/2020, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
nové příjmy ve výši     20,00 tis. Kč
nové výdaje ve výši     20,00 tis. Kč,
- schválila v souladu se ,,Zásada-
mi pro poskytování nájmu bytů, kte-
ré jsou v majetku Města Kojetína, 
a pro poskytování nájmu parkova-
cích míst v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Ko-
jetín I-Město“ minimální výši mě-
síčního nájemného za pronájem 
parkovacího místa v garážovém 
stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, 539 Kč 
+ DPH v platné základní sazbě při 
parkování jednoho vozidla na par-
kovacím místě a 794 Kč + DPH 
v platné základní sazbě při parko-
vání dvou vozidel na jednom parko-
vacím místě,
- vzala na vědomí informaci o pí-

semných souhlasech týkajících 
se pozemků ve vlastnictví města, 
vydaných starostou města Leo-
šem Ptáčkem na základě svěření 
pravomocí usnesením rady města, 
za období od 20. 2. 2020 do 27. 5. 
2020,
- schválila přijetí účelové neinves-
tiční dotace ve výši 20 000 Kč, na 
částečnou úhradu výdajů na zajiš-
tění akceschopnosti jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Kojetín dle 
specifikace uvedené ve smlouvě, 
od poskytovatele dotace Olomouc-
kého kraje,
- schválila uzavření dodatku 
č. 6 ke smlouvě o udělení licence 
k užití formou pronájmu a podpoře 
provozu Programového vybavení 
VERA Radnice, číslo SWRp/13/65, 
mezi nabyvatelem Městem Kojetín 
a poskytovatelem VERA, spol. s. r. 
o., Praha 6 – Vokovice, na rozšíření 

Rada Města Kojetína se na své 35. schůzi dne 16. června 2020
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí informaci o fi-
nanční situaci a plnění rozpočtu 
města k 31. 5. 2020,
- schválila rozpočtové opatření 
č. 11/2020, kterým dochází pouze 
k přesunům v rámci schváleného 
rozpočtu a nenavyšují se celkové 
příjmy ani výdaje rozpočtu,
- vydala souhlas s umístěním stav-
by „NOVOSTAVBA prodejny potra-
vin PENNY, DUDÍKOVA ul. Kojetín“ 
na pozemcích p. č. st. 443, 603/2, 
603/10, 603/44 a 5749, které jsou 
ve vlastnictví Města Kojetína, Ma-
sarykovo náměstí 20, Kojetín I-
-Město, Kojetín,
- schválila přijetí účelové investiční 

dotace ve výši 42 000 Kč, na po-
řízení navijáku včetně příslušenství 
jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Kojetín dle specifikace uvedené 
ve smlouvě, od poskytovatele dota-
ce Olomouckého kraje,
- schválila výzvu k podání žádos-
ti o účast, výzvu k podání nabídky 
a zadávací dokumentaci k výběro-
vému řízení na dodavatele stavby 
„Demolice areálu SOU stavební, 
Křenovská 676 Kojetín“,
- schválila zplnomocnění administ-
rátora výběrového řízení společnosti 
ARL INNOVATION s. r. o., Olomouc, 
k provádění všech nezbytných úko-
nů spojených s administrací výbě-

předmětu pronájmu programového 
vybavení VERA Radnice a udělení 
licence k užití rozhraní – Elektro-
nická fakturace, kterou se navyšuje 
roční nájem o 13 200 Kč bez DPH,
- schválila pořízení aplikace Ko-
jetín v mobilu, která rozšiřuje mož-
nost rozesílání informací z webo-
vých stránek www.kojetin.cz do 
chytrých telefonů, od poskytovatele 
aplikace as4u.cz, s. r. o.,
- vzala na vědomí organizační za-
jištění akce Kojetínské hody 2020 
a Kojetínské kulturní léto 2020,
- vzala na vědomí informaci o prů-
zkumu Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje, zda má město zájem 
o dotaci na podporu asistentů pre-
vence kriminality v letech 2021 
–2023,
- schválila nepožadovat dotaci na 
podporu asistentů prevence krimi-
nality v letech 2021–2023. 

rového řízení na dodavatele stavby 
„Demolice areálu SOU stavební, 
Křenovská 676 Kojetín“, a to ze-
jména ke komunikaci s uchazeči, 
příslušnými úřady, orgány veřejné 
správy a poskytovatelem dotace 
– Ministerstvem průmyslu a obcho-
du ČR, v rámci Programu 122D21 
„Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů“,
- schválila nepřijetí investiční dota-
ce Integrovaného operačního pro-
gramu (IROP), výzvy č. 47 – Infra-
struktura základních škol (SVL) po-
skytnuté k financování stavby „Re-
konstrukce Základní školy náměstí 
Míru v Kojetíně – půdní vestavba“.

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína
Zastupitelstvo města Kojetína se na svém 12. zasedání dne 16. června 2020 zabývalo

mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady města Kojetína, která od 
zasedání Zastupitelstva města Ko-
jetína dne 28. 4. 2020 jednala pět-
krát – 6. 5. 2020, 13. 5. 2020, 20. 5. 
2020, 3. 6. 2020 a 16. 6. 2020,
- vzalo na vědomí informaci o fi-
nanční situaci a plnění rozpočtu 
Města Kojetína k 31. 5. 2020,
- schválilo:

 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 10 000 Kč žadateli 
Myslivecký spolek Morava Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 
Myslivecký spolek „Haná“ Popův-
ky-Kovalovice,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 
Moravská hasičská jednota – ha-

sičský sbor Popůvky,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na úhradu provozních ná-
kladů Centra denních služeb – Dům 
sv. Josefa ve výši 18 000 Kč žada-
teli Charita Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na provoz terénních odleh-
čovacích služeb ve výši 100 000 Kč 
žadateli Charita Kojetín,
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 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na provoz Azylového domu 
pro matky s dětmi v tísni ve výši 
18 000 Kč žadateli Charita Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 10 000 Kč žadateli 
Junák – český skaut, středisko Ko-
jetín, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 10 000 Kč žadate-
li Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 55 000 Kč žadateli 
TJ Sokol Kovalovice, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 10 000 Kč žadate-
li Český svaz chovatelů, z. s., Zá-
kladní organizace Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 175 000 Kč žadateli 
Fotbalový klub Slavoj Kojetín – Ko-
valovice, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 13 000 Kč žadateli 
Náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské v Kojetíně,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 100 000 Kč žadateli 
KANOISTIKA KOJETÍN, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 65 000 Kč žadateli 
TJ Sokol Kojetín, z. s.,
 poskytnutí účelové investiční do-
tace ve výši 250 000 Kč žadateli 
TJ Sokol Kojetín, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 230 000 Kč žadateli 
SK Kojetín 2016, z. s.,

 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 3 000 Kč žadateli 
KAPPA-HELP, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 8 000 Kč žadateli 
Český svaz včelařů, z. s., základní 
organizace Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 10 000 Kč žadateli 
Gymnázium, Kojetín,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 40 000 Kč žadateli 
Klub sportovního tance Swing Ko-
jetín, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 
Kroměřížská dráha, z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 3 000 Kč žadateli 
Jdeme Autistům Naproti z. s.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 3 000 Kč žadateli 
Společnost pro ranou péči, poboč-
ka Olomouc,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 1 200 000 Kč žada-
teli TECHNIS Kojetín spol. s r. o.,
 poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 5 000 Kč žadateli 
VČELKA senior care, o. p. s.,
- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 900.000 Kč 
žadateli SK Kojetín 2016, z. s., na 
dofinancování rekonstrukce objek-
tu č. p. 707 a přestavbu na zázemí 
a ubytovnu pro sportovce,
- vzalo na vědomí informaci 
o splnění podmínek výzvy zasla-
né KANOISTICE KOJETÍN, z. s., 

podle § 22 odst. 6 z. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a informaci 
o vrácení finančních prostředků ve 
výši 1 999 778 Kč, poskytnutých 
na základě veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci z rozpočtu města Kojetí-
na, ze dne 11. 12. 2019,
- schválilo poskytnutí účelové in-
vestiční dotace ve výši 1.000.000 
Kč žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, 
z. s., na dofinancování rekonstruk-
ce skladu lodí Kanoistiky Kojetín,
- schválilo odstoupení od realizace 
projektu a vrácení dotace dle pod-
mínek stanovených v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace,
- schválilo rozpočtové opatření 
č. 10/2020, kterým se snižují:
příjmy o částku     4 505,13 tis. Kč
výdaje o částku     4 505,13 tis. Kč,
- povolilo výjimku z nejnižšího po-
čtu žáků Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 pro školní 
rok 2020/2021, a to na nejnižší 
průměrný počet žáků ve třídě dva-
náct, 
- zavázalo se uhradit případné 
zvýšené náklady na vzdělávací čin-
nost Základní škole Kojetín, Sva-
topluka Čecha 586 pro školní rok 
2020/2021,
- vzalo na vědomí výroční zprávu 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o. za rok 2019 a vyhodnocení 
topné sezóny za rok 2019.

www.kojetin.cz

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetína

FIReMní I RodInnou oslavu neBo svatBu 
Můžete slavIt v pRostoRácH

SOKOLOVNY KOJETÍN
(KultuRní důM, náMĚstí RepuBlIKY 1033)

K těmto příležitostem si můžete sjednat
na Městském kulturním středisku Kojetín

krátkodobý pronájem
nebytových prostor Sokolovny Kojetín

včetně vnitřního vybavení, nádobí a ubrusů:
sál s JevIŠtĚM a pŘísálíMI,

vestIBul a peKlo (saloneK)
s BaReM

Objednávky pronájmu: kanceláře MěKS
sokolovna, náměstí Republiky 1033, Kojetín (hlavní vchod)

telefony: 581 76 20 46, 774 001 405
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oběti I. světové války z Kojetína (19)
drbal Bedřich
narodil se dne 5. března 1889 
v Kojetíně v domě číslo 68, který stál 
v uličce Pořadí (číslo tohoto domu 
má dnes jiný dům v Palackého ulici) 
manželům Václavu Drbalovi, 30leté-
mu ovdovělému podruhovi a hrob-
níkovi v Kojetíně a Antoníně, 32leté 
svobodné služebné, dceři Jakuba 
Foltína, podruha z Kojetína, kteří 
se vzali v kojetínském kostele dne 
3. srpna 1886. Narodily se jim zřejmě 
(dohledané) dvě děti. Syn Bedřich 
a dcera Antonia, narozená dne 
8. května 1894, která však po třech 
dnech života zemřela pro „neschop-
nost života“. V tomto zápise je otec 
uveden jako obuvník. V tuto dobu by-
dlí Drbalovi v malém domečku číslo 
87 v ulici Žebračka (dnešní Tyršova, 
pátý zprava od náměstí).
Ve válce byl Bedřich Drbal zařazen 
v hodnosti dělostřelce u Těžkého 
polního houfnicového pluku č. 5, 
1. Baterie s předválečnou působnos-
tí v maďarském Komárně (Schwere 
Haubitzdivision Nr. 5, 1. Batterie, 
sFAR Nr. 5, Komárom). Tento pluk byl 
v roce 1918 součástí 5. Polní dělo-
střelecké brigády (Feldartilleriebri-
gade Nr. 5, FABrig. Nr. 5), spadající 
pod 16. Pěší divizi (ID Nr. 16) a ta 
působila v rámci XIII. Sboru (XIII. 
Korps), podléhajícího 11. Armádě 
(11. Armee), jejíž působnost byla na 
italské frontě v Tyrolsku (něm. Tirol) 
na zhruba 50 kilometrovém horském 
frontovém úseku mezi městy Arsiero 
a městečkem Valdobbiadene. Ten-
to úsek mělo rozděleno 15 divizí se 
svými jednotkami. 16. Pěší divize 
s jednotkou Bedřicha Drbala prová-
děla v červnu 1918 vojenské akce 
v horském terénu a údolí mezi měs-
tem Asiago (11,5128° v. d., 45,8606° 
s. š.) a městečkem Gallio vzdálené-
ho zhruba 5 kilometrů východně od 
města Asiago. Jednotky obou zne-
přátelených stran se zdržovaly na 
protilehlých kopcích a přes údolí ši-
roké tři až pět kilometrů se vzájemně 
odstřelovaly, jak lehkou, tak těžkou 
dělostřeleckou technikou.
Na jaře roku 1918 stanovilo rakouské 
velení, že frontová linie v délce více 
než 300 kilometrů se musí posunout 
směrem do vnitrozemí Itálie, a proto 
bude proveden útok na italské pozice 
v celé délce rakousko-italské hrani-

ce, tedy od švýcarských hranic, po-
dél severního okraje jezera Lago di 
Garda, přes horské úseky tyrolských 
hor až po ústí řeky Piavy v Jader-
ském moři asi 30 kilometrů severně 
od Benátek (it. Venezia). Tento útok 
byl naplánován na ranní hodiny dne 
15. června 1918 (několikadenní bi-
tva byla později pojmenována „La 
battaglia del Piave o del solstizio 
15 - 23 giugno 1918“ – bitva o slu-
novratu). Tento útok vzhledem 
k rozsahu délky frontové linie, nepří-
liš dobrému vybavení rakousko-uher-
ských vojsk, rozvodnění řeky Piavy 
a protivníkovi, který posílil své jed-
notky zahraničními vojáky a novou 
technikou, se přes dílčí územní zisky 

setkal s neúspěchem a dne 20. červ-
na 1918 byl útok císařem Karlem I. 
odvolán. Mezitím však na obou stra-
nách padly a byly zmrzačeny deseti-
tisíce vojáků jak v horách, tak v baži-
natých rovinách podél řeky Piavy.
Když 15. června začal útok, použily 
rakousko-uherské jednotky jak kla-
sické, tak plynové granáty. Italové 
však v té době byli již vybaveni nový-
mi plynovými maskami, takže jejich 
ztráty byly minimalizovány. Italská 
strana o protiútoku věděla a řada les-
ních chat a srubů v horském terénu 
byla přebudována na betonové bunk-
ry. Na plošině Asiago působily britské 
a francouzské jednotky, v jejichž řa-
dách bylo i několik československých 
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oběti I. světové války z Kojetína (19)
legionářů. Útok rakousko-uherských 
vojsk však byl zastaven, ale ještě ně-
kolik dnů se usilovně bojovalo o horu 
Monte Grappa (1775 m), na níž vy-
budované opevnění, bylo posledním 
obranným pásmem Italů, kteří usilov-
ně bránili možné dobytí Benátek, kte-
ré leží zhruba 60 kilometrů od místa 
těchto bojů.  

Podle zápisu v Kartotéce padlých, 
zahynul dne 19. června 1918 Bedřich 
Drbal ve věku 29 let v těžkých bojích 
při dělostřeleckých útocích u města 
Asiago a „zůstal zasypán, ježto vyko-
pání bylo nemožné“. 

Vídeň, 19. června 1918. Oficiální hlá-
šení - Na horské frontě byly pozice, 

které jsme zaujali mezi (řekou) Piave 
a (pohořím) Brenta a jihovýchodně 
od (města) Asiago 15. června, opět 
cílem prudkých útoků. Nepřítel ne-
mohl získat žádnou výhodu navzdory 
velkým ztrátám. Na Dosso Alto Italo-
vé přicházeli znovu a znovu marně. 
Na tyrolské západní frontě (byly) dě-
lostřelecké boje.

Rinda Rudolf,
Rynda Rudolf
narodil se v Kojetíně dne 10. dub-
na 1880 v domě číslo 68, který stál 
na konci uličky Pořadí (číslo tohoto 
domu má dnes jiný dům v Palackého 
ulici) manželům Václavu Rindovi, po-
druhovi v Kojetíně a Františce, dceři 
Václava Procházky, hlídače v Kyse-
lovicích, jejichž sňatek se uskutečnil 
v kojetínském kostele dne 17. srpna 
1875. Měl šest sourozenců, z toho 
pět bratrů.
Rudolf se oženil dne 8. listopadu 
1904 v kojetínském kostele s Marií 
Trefilovou, narozenou dne 22. břez-
na 1885, svobodnou dcerou Jana 
Trefila, kojetínského předměšťa-
na, se kterou však v jejích necelých 
patnácti letech měl syna Antonína, 
narozeného dne 11. září 1899 v Kro-
měřížské ulici číslo 176 (dům je dnes 
již zbořen). Další dítě, dcera Marie, 
se jim narodila dne 15. března 1903. 
Ta se provdala dne 20. června 1921 
v kostele sv. Michala v Olomouci za 
Vladimíra Sýkoru (nepotvrzený údaj). 
Když se Rudolf v roce 1904 s matkou 
svých dětí oženil, obě děti tímto legiti-
moval (uznal za své). Dne 16. června 
1906 se jim narodil již manželský syn 
Alois, který však dne 10. dubna 1913 
zemřel na tuberkulózu. Dne 23. září 
1908 se narodil syn Václav, který se 
jako majitel autodopravy v Kojetíně, 
oženil dne 16. září 1929 v místním 
kostele s 19letou Janou Krésovou, 
dcerou Jiřího Krésy, obuvníka v Ko-
jetíně, narozenou dne 12. května 
1910.
Do války byl Rudolf Rinda odveden 
již při první mobilizaci dne 1. srpna 
1914 k 13. Zeměbraneckému pěší-
mu pluku, do Olomouce (Landwehr 
Infanterieregiment Nr. 13, Olműtz). 
Pluk byl v roce 1914 součástí 92. Ze-
měbranecké pěší brigády (LIBrig Nr. 
92), která spadala pod 46. Zeměbra-
neckou pěší divizi (LID Nr. 46, SchD 

Nr. 46). Divize, se svými jednotkami, 
byla podřízena I. Sboru (I. Korps) 
a ten byl včleněn pod 1. Armádu 
(1. Armee), určenou pro boje na rus-
ké frontě. 
Po ústupu rakousko-uherských vojsk 
tlakem ruských armád na západ, po-
volilo v říjnu 1914 rakouské velení 
(OAK) ústup 1. Armádě na pozice 
tvořené tokem řeky Nidy (pol. Nida), 
levého přítoku řeky Visly (pol. Wisła, 
něm. Weichsel), severně od Krako-
va. Začátkem listopadu se formovala 
nová obranná postavení, která měla 
za úkol zabránit postupu ruských 
vojsk, protože hrozilo zpětné dobytí 
již vybojovaného území a obsazení 
města Krakova. 

Dne 16. listopadu 1914 zaujímal 
13. Zeměbranecký pěší pluk pozi-
ce severně od vesnice Krzywopłoty 
směrem k vesnici Smoleń, vzdálené 
severovýchodně zhruba 4 až 5 kilo-
metrů od Krzywoplot a zhruba 2 kilo-
metry jižně od města Pilica. Mezi vý-
chozí pozicí severně od Krzywoplot 
a cílem, vesnicí Smoleń, bylo území 
kopcovitého terénu, porostlé lesy 
a dobře obsazené ruskými vojáky. 
Vrchní armádní velení (OAK) vyda-
lo rozkaz o útoku na ruské jednotky 
na večerní hodiny dne 17. listopadu, 
který se týkal na tomto úseku fron-
ty jednotek 13. LIR a 15. LIR, který 
zaujímal pozice napravo od 13. LIR. 
Útok byl zahájen a pokračoval i přes 
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odpor ruských vojsk další dny a ra-
kouští vojáci se blížili vesnici Smoleň.
Dne 23. listopadu 1914 dostal 
13. LIR rozkaz k útoku na výšiny, leží-
cí jižně několik set metrů od vesnice 
Smoleń, které byly následně úspěš-
ně obsazeny i se skupinou domů sto-
jících jižně od vesnice. Následujícího 
dne, 24. listopadu před polednem, 
byl podniknut další úspěšný útok 
na jinou skupinu domů jihovýchod-
ně od vesnice a také na nedalekou 
lesnatou výšinu jihozápadně odtud. 
A v těchto místech, vojín Rudolf Rin-
da, zřejmě dne 24. listopadu 1914 
ve věku 34 let, padl. Byl pohřben 
v obci Smoleń (19,6836° v. d., 
50,4353° s. š.) a později byly jeho 
ostatky přemístěny na vojenský hřbi-
tov v Biskupicích (19,6298° v. d., 
50,4710° s. š.), u města Pilica.
Tyto boje, západně od města 
Wołbrom, v polovině listopadu roku 
1914, jsou uváděny jako boje u Krzy-
wopłot a o Smoleń. Ze 13. Zeměbra-
neckého pěšího pluku zde padlo asi 
200 vojáků, 600 vojáků bylo raněno 
a 750 se stalo nezvěstnými.
V okolí města Pilica, zahynulo více 
než 4 000 vojáků. V roce 1918 bylo 
nutno roztroušené hroby soustře-
dit na jeden vojenský hřbitov. Tento 
hřbitov byl zřízen v obci  Biskupice 
(pol. Biskupice), která byla až do 
roku 1919 samostatnou obcí, leží-
cí západně, necelé dva kilometry, 
od města Pilica na křižovatce silnic 
k Ogrodzienieci, Gieblu a Gulzowu. 
Vojáci obou stran, pohřbení na růz-
ných místech v širším okolí měs-
ta Pilica, byli díky úsilí rakouských 
úřadů v roce 1918 přemístěni na 
tento válečný hřbitov. Podle míně-

ní té doby mohli být zemřelí vojáci 
nepřátelských armád pohřbeni na 
stejném místě a symbolicky tak stát 
společně tváří smrti. Bylo zde zřízeno 
pět hromadných hrobů a 53 jednot-
livých hrobů s dřevěnými kříži. Plán 
hřbitova, vytvořený Oddělením vá-
lečných hrobů z krajského velitelství 
v městě Olkuš (něm. Kriegsgraberen 
- Abteilung des k.u.k. Kreiskomandes 
Olkusch, pol. Olkusz), prezentoval 
umístění hrobů, jejich rozměry, zeď, 
příkop a další. Hřbitov navrhl inženýr 
Knell z Lublinu.
Neexistuje žádná rakouská doku-
mentace pohřbených v Biskupicích, 
proto jsou informace o nich velmi 
skromné. Je známo, že sem byli pře-
místěni vojáci původně odpočívající 
v obci Smoleń – 125 ostatků, Sła-
wniów – 120 ostatků, Strzegowa 
– 110 ostatků, Złożeńiec – 711 ostatků 
a pravděpodobně pochovaní vojáci 
v Pilici na obecním trhu, asi 140 ostat-
ků. V polovině 30. let bylo zazname-
náno, že bylo pohřbeno 779 Rakuša-
nů a 219 Rusů, celkem 998 padlých. 
Později byl hřbitov doplněn o další 

dva masové hroby. V té době bylo 
na hřbitově stále 35 křížů - náhrobků 
s osobními údaji o vojácích, do sou-
časné doby se zachoval pouze jeden 
identifikovaný náhrobek rakouského 
poručíka Ernesta Jentkiewicze.
Ve třicátých letech minulého století 
byl hřbitov zanedbaný, plný plevele, 
a proto byl po dlouhé době uklizen. 
Řádná rekonstrukce byla provedena 
až v roce 1995, a tehdy byl posta-
ven i moderní plot. Poslední pohřeb 
na hřbitově se konal na podzim roku 
2010, kdy zde byly pohřbeny ostatky 
neznámého rakouského vojáka, ex-
humovaného v září v okolí vesnice 
Smoleń.
Vídeň, 24. listopadu 1914, v poledne. 
Oficiální hlášení - Bitva v ruském Pol-
sku pokračuje prudce na obou stra-
nách v silném mrazu. Naše jednotky 
dobyly několik základen, získaly pro-
stor zejména proti (městu) Wolbrom 
a na obou stranách města Pilica 
a znovu zajaly četné vojáky. Jinak se 
situace nemění. V monarchii je nyní 
110 000 válečných zajatců, včetně 
1 000 důstojníků.

triltš leopold,
trylč leopold
narodil se v Kojetíně dne 14. listopa-
du 1890 v jednom z nájemních bytů 
domu číslo 264 na dnešním Tržním 

náměstí. Byty sloužily pro zaměst-
nance statku, kde byla provozována 
zemědělská výroba pro potřeby ko-
jetínského cukrovaru (Zborovicko-
-kojetínský cukrovar Popper a spol.). 
Jeho otec, Matěj Triltš, byl hospodá-

řem v kojetínském pivovaře a narodil 
se v Křečově, asi 25 kilometrů sever-
ně od Plzně v Čechách. Otec Matěje 
Triltše, Tomáš, je v matrice uveden, 
že je podruh ve Voždě, správně 
patří ve Hvozdě, a jeho manželka 
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pochází z Korejtka, správně patří Ko-
rýtka; jsou to obce mezi městy Kaz-
nějov a Manětín. 
Dne 7. listopadu 1876 se 29letý Ma-
těj Triltš a 21letá Josefa Procházko-
vá, dcera Františka Procházky, dom-
kaře z Kojetína, vzali v kojetínském 
kostele.
Dne 12. října 1877 se jim narodi-
la dcera Terezia, v roce 1880, dne 
28. února, syn Vilém a dne 25. září 
1884 syn Antonín, který však v sedmi 
letech, dne 18. února 1892, zemřel 
na tuberkulózu. Dcera Marie, naro-
zená dne 4. srpna 1888 se provdala 
dne 2. listopadu 1919 v kojetínském 
kostele za 33letého Josefa Marti-
še, podnikatele staveb ve Stupavě 
na Slovensku, bydlícího v Hradisku 
u Kroměříže, narozeného v obci Ve-
selá u Zlína. 
Leopold Triltš se vyučil vařičem piva 
a působil jako podstarší v pivovaru 
v Uherském Brodě. Byl bezdětný. 
Do války nastoupil v první vlně od-
vedenců ještě jako vojín prezenční 
služby a byl zařazen k 54. Zeměbra-
neckému pěšímu pluku do Olomou-
ce (Landwehr Infanterieregiment Nr. 
54, Olműtz), který již v měsíci srpnu 
bojoval na ruské frontě. Olomouc-
ký pluk v roce 1914 byl podřízen 
9. Pěší brigádě (IBrig Nr. 9), která 
byla součástí 5. Pěší divize (ID Nr. 5). 
Divize byla jednou z jednotek I. Sboru 
(I. Korps), který měl velení v 1. Ar-
mádě (1. Armee), určené pro boj 
v Rusku.
Rakousko-uherská 1. Armáda zahá-
jila začátkem října 1914 postup po-
dél levého břehu řeky Visly na sever 
z výchozího soustředění vojsk na 
východním břehu řeky Nidy u obce 
Opatowiec. Dne 10. října 1914 do-
šla 5. Pěší divize k městu Solec nad 
Vislou (Solec nad Vislą), a během 
dalších dnů obsadila prostor podél 
toky řeky Visly až k městu Kazimierz. 
Severně od 5. Pěší divize operova-
la 46. Pěší 
divize až 
k vesnici Wy-
sokie Koło, 
která leží 
necelých de-
set kilometrů 
před městem 
Iwangorod 
(pol. Dęblin), 
které bylo 

cílem rakousko-uherských vojsk, 
a to celé 1. Armády, jejíž jednotky 
po rozvinutí k útoku severním smě-
rem, sahaly až k vesnici Sewerynów 
a frontový úsek 1. Armády měl délku 
kolem 45 kilometrů. Bitva proběhla 
ve dnech 22. až 26. října 1914, ale 
pevnost Iwangorod nebyla dobyta 
a 1. Armáda se musela po silném 
útoku 4. a 9. Ruské armády, na roz-
kaz vrchního velení (OAK), stáhnout 
s velkými ztrátami zpět na jihozápad, 
na linii měst Opatów – Kielce.
O Leopoldu Triltšovi (Trylčovi) jsou 
zachované pouze dva záznamy 
o jeho smrti. Oba jsou na seznamech 
zemřelých, sepsaných po válce. 
V jednom je napsáno datum úmrtí 
dne 14. října 1914 u Gorlice, tento 
údaj je přeškrtnut a přepsán na Iva-
nogorod. Druhý zápis, dle mého ná-

zoru důvěryhodnější, je s úmrtím dne 
21. října 1914 u Ivangorodu.
Nedaleko fronty, kde probíhala bitva 
u Iwangorodu je u obce Policzna je 
vojenský hřbitov z Velké války, kde 
je pohřbeno 1200 rakousko-uher-
ských vojáků a 150 vojáků polských 
legií. Ohrazený hřbitov (21,606773° 
v. d., 51,455278° s. š.) je umístěn na 
okraji lesa, necelých 1,5 kilometru na 
východ od centra vesnice na konci 
ulice Osiedlowa. Zde by mohlo být 
místo posledního odpočinku vojáka 
Leopolda Triltše.

Vídeň 23. října 1914. Oficiální hláše-
ní - Části naší armády se překvapivě 
objevily před Ivangorodem, porazily 
dvě nepřátelské divize a zajaly 3 600 
Rusů, ukořistily vlajku a patnáct ku-
lometů.
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žižlavský václav,
Zizlavsky Wenzel
narodil se dne 28. července 1894 
v Kojetíně v ulici Svatopluka Čecha 
v domku číslo 444 manželům Ru-
dolfu Žižlavskému, dělníkovi v ko-
jetínském cukrovaru, pocházejícího 
z Nemotic u Koryčan a Josefy, dcery 
Josefa Poláka, dělnice v kojetínském 
cukrovaru.

Měl sedm sourozenců, z nichž nej-
starší Josef, narozený dne 22. úno-
ra 1887, pracoval jako vařič cukru 
v nově postaveném cukrovaru (roku 
1912) ve městě Töketerebes v Hor-
ních Uhrách (v současnosti Trebišov 
na východním Slovensku). Cukrovar 
ukončil činnost v roce 2009 a nyní 
z něj zůstaly pouze ruiny. Dne 
2. května 1914 se oženil s 21letou 
Valerií, dcerou Václava Gardavské-
ho, stolaře v Kojetíně. Bratr Josef 
se narodil dne 10. října 1889 a další, 

již mladší bratr František, se narodil 
dne 25. ledna 1898. Dne 23. červen-
ce 1899 se narodila sestra Zdenka, 
která se dne 18. srpna 1929 provdala 
v Kojetíně za 26letého Ignáce Hraba-
la, zahradníka v Kokorách, který se 
však narodil v Kojetíně a byl synem 
Metoděje Hrabala, kojetínského za-
hradníka. Sestry Františka a Žofie 
se narodily dne 27. dubna 1902 jako 
dvojčata, ale Žofie dne 13. října 1903 
zemřela na střevní katar. Její sestra 
Františka, se dne 6. září 1922, pro-
vdala za Josefa Bartlíka, narozeného 
v roce 1899 v Nezamyslicích, stráž-
mistra finanční stráže na severním 
moravsko-slovenském pomezí v Oš-
čadnici u města Čadca. Nejmladší ze 
sourozenců, sestra Emilie, narozená 
dne 20. prosince 1909, se provdala 
dne 7. června 1937 za 25letého An-
tonína Navrátila, stolářského pomoc-
níka v Kojetíně.
Václav Žižlavský pracoval jako va-
řič cukru v kojetínském cukrovaru 
a v době odvodu do války v úno-
ru 1915 byl svobodný. Zařazen byl 
k 13. Zeměbraneckému pěšímu 
pluku, 7. Setnině do Olomouce 
(Landwehr Infanterieregiment Nr. 13, 
7. Kompanie, Olmütz). V roce 1915 
byl pluk součástí 92. Zeměbranecké 
pěší brigády, která byla podřízena 
46. Pěší divizi (SchD Nr. 46). Divize 
operovala v rámci I. Sboru (I. Korps), 
který měl velení v 1. Armádě (1. Ar-
mee), působící na ruské frontě. 
Počátkem roku 1915, od ledna do 
dubna, byl 13. Zeměbranecký pěší 
pluk dislokován v pozicích u vesnic 
Mozgawa a Wojslawice, necelých 60 
kilometrů severovýchodně od Krako-
va (20,5143° v.d., 50,4420° s.š.). Akti-
vita celé 1. Armády začala rozkazem 
k dalšímu postupu směrem na město 

Kielce, Kraśnik a dále na město Lub-
lin. Armádní jednotky po překroče-
ní řeky Nidy směřovaly přes město 
Staszów k městu Sandomierz, odkud 
bylo necelých 40 kilometrů do měs-
ta Kraśnik. Jednotky 46. Pěší divize 
postupovaly jižně od města Staszów 
k vesnici Klimontów, před níž velení 
13. Zeměbraneckého pěšího pluku 
obdrželo dopoledne dne 15. května 
1915 hlášení, že výšiny u Klimon-
tówa jsou obsazeny nepřítelem. Byl 
vydán rozkaz k dobytí těchto výšin 
a obsazení vesnic. Boje mezi oběma 
stranami se odehrávaly, po obsazení 
Klimontówa a vesnice Pęchów, pře-
devším o kótu 282, která byla v prů-
běhu dnů od 15. do 22. května 1915 
střídavě dobývána znepřátelenými 
stranami. Vojáci 7. Setniny 13. Pěší-
ho pluku operovali několik set metrů 
severovýchodně za vesnicí Klimon-
tów směrem k vesnici  Pęchowiec 
a v těchto místech (21,4599° v. d., 
50,6665° s. š.), voják Václav Žižlav-
ský ve svých 21 letech, dne 22. květ-
na 1915, padl. Přede dvěma dny, 
20. května 1915, padl na tomto úse-
ku fronty, pár set metrů odsud, ko-
jetínský rodák Alois Peštuka. 
Je pohřben zřejmě na vojenském 
hřbitově v obci Klimontów (21,4473° 
v. d, 50,6530° s. š.), který je součástí 
civilního hřbitova.
Hřbitov má obdélníkový tvar a je 
oplocený kamennou zdí se dvěma 
vstupními brankami ve východní čás-
ti obvodové zdi u silnice. Jeho plo-
cha byla několikrát zvětšena. Během 
Velké války byly na hřbitově zřízeny 
dva hroby vojáků padlých v blízkosti 
vesnice Klimontów. V roce 1917 bylo 
na hřbitově pohřbeno 76 rakousko-
-uherských vojáků a dva vojáci ruské 
armády. V následujících letech války 
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bylo na hřbitov přemístěno šestnáct 
rakousko-uherských exhumovaných 
vojáků z jednotlivých hrobů rozmístě-
ných kolem Klimontówa. 
Na hřbitově bylo pohřbeno celkem 
250 vojáků, kteří zahynuli v první 
světové válce, a neznámý počet vo-
jáků Rudé armády, kteří byli zabiti 
v roce 1945. 
Zpráva o smrti vojáka Václava Žižlav-
ského v časopise Našinec ze dne 
7. června 1915, číslo 263 – úvodní 
strana, kterou podal polní kurát Josef 
Stříž (zkráceno). Zároveň je v článku 

uveden voják Alois Peštuka, naroze-
ný v Kojetíně, který bojoval ve stejné 
jednotce jako Václav Žižlavský.

Vídeň, 16. května 1915, v poledne. 
Oficiální hlášení:V ruském Polsku 
spojenci pronásledují ozbrojené síly 
jižně od (města) Pilica, tlačí nepřátele 
z kopců u (města) Kielce k hornímu 
toku (řeky) Kamienna a postupují po-
dél (řeky) Visly do kopců severně od 
(vesnice) Klimontów.

Miloš Krybus, Kojetín
pokračování příště

Jak se dříve léčívalo

Ve sbírce starých tisků Městského 
muzea Kojetín se nachází zajímavá 
kniha s poutavým názvem SANA 
CONSILIA MEDICA, aneb Zdravá 
rada lékařská. Kniha má podtitul: 
Podávající z křesťanské lásky užiteč-
né lékařství, na větším díle domácí, 
hodnověrných doktorů lékařských 
proti rozličným nemocem lidského 
těla, s připojenou domovní apotéč-
kou, kterou k obecnému dobrému 
vydal IOHANNES TONSORIS. Vytiš-
těna byla v král. svob. městě Skalici 
Josefem Antonínem Škarniclem. Jo-

sef Antonín Škarnicl se narodil roku 
1729 ve Veselí nad Lužnicí, zemřel 
roku 1813 v Olomouci, tiskař, který 
v roce 1759 otevřel ve Skalici tiskár-
nu. V roce 1789 ji předal mladšímu 
synovi a vrátil se do Olomouce, kde 
v roce 1803 tiskárnu předal staršímu 
synovi. Na titulním listě je pozname-
nán tužkou letopočet 1771. Formát 
knihy 17x10,6 cm. Tisk je proveden 
antikvou (švabachem). Na předsád-
ce je tzv. schválení, které je datováno 
5. září 1771 a podepsáno úředním 
chirurgem Frant. Ignat. Ecksteinem.  
(Knihu bychom mohli nazvat, s urči-
tou nadsázkou, jako „Domácí lékař“.) 
Je dedikována slovenskému národu, 
určena k obec-
nému použití, 
zvláště tam, kde 
nejsou lékaři, pří-
padně jsou vzdá-
leni, nebo na 
zaplacení lékaře 
pacient nemá fi-
nanční prostřed-
ky. 
Skalica je staro-
bylé slovenské 
město, které zís-
kalo přívlastek 
„svobodné krá-
lovské město“. 
Stala se význam-

ným střediskem hospodářského, kul-
turního a duchovního života širokého 
okolí. Významnou úlohu v životě měs-
ta měly církevní řády (jezuité, karme-
litáni, paulíni, milosrdní bratři), které 
přispívaly nejen duchovnímu rozvoji 
města, ale také k rozvoji vzdělanosti 
a kultury. Koncem 18. století byla 
Skalica kulturním střediskem  západ-
ního Slovenska, s jezuitským gymná-
ziem.
„Zdravá rada lékařská“ je rozdělena 
na kapitoly podle nemocí jednotli-
vých částí těla. (Podávající zdravou 
Radu lékařskou všem lidem, proti 
nemocem každého oudu člověka, od 
hlavy až do spodku nohy). Například 
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v části Hlava, doporučuje co užívati 
proti bolení celé hlavy, proti závrati, 
proti třesení  hlavy a jiných údů těla 
(doporučuje nálev konvalinkový, le-
vandulový). Při bolení očí doporučuje 
vyvarovat se ostrých pokrmů, koření, 
solí, octu, česneku, mnohého pláče, 
čtení a bdění. Při bolení zubů se do-
poručuje na zub nalít šťávu z křenu, 
v ústech žvýkati pokrájený tabák 
nebo angeliku. Při bolení srdce  šát-
ky namočené v rozmarýnovém nále-
vu na srdce přikládati, karmelitánské 
kapky užívati. Při mdlobě se doporu-
čuje potřít nemocného octem v nose. 
Po probrání poskytnout omdlelému 
dobrou polévku nebo víno s chlebem. 
Dále se doporučuje, jak si počínati při 
bolesti sleziny, při ženských a těho-
tenských problémech, jak postupovat 
při porodu. Zkrátka na každý problém 
najde čtenář odpověď.
Následuje „Domovní apatéčka“ (Se-
znam bylin k zdraví sloužící“, jejich 
zpracování a užívání „proti rozličným 
nemocem“.) Zajímavý je „Přídavek 
k zdravé radě lékařské užitečný, 
z školy salernytánské vybraný.“ (Tzv. 
salernytánská škola nazvána zřej-
mě podle lékařské fakulty v italském 
městě Salerno, v kraji Kampanie, kde 
byla nejstarší vysoká lékařská fakulta 
v Evropě). Přídavek přináší stručná 
poučení k jednotlivým medicínským 
problémům.
Autor s oblibou cituje poučení od  
klasiků, autorit náboženských i lékař-
ských. Např. básník Horatius: „Je-li 
zdravé tvé břicho, boky i nohy, více 
jmění máš, než nemocný král mno-
hý“.  (Římský básník Quintus Hora-
tius Flaccus 65 př. n. l. –  8 př. n. l.). 
Doktor Weissbach:  „Vždycky se varuj 
nepokojné mysli, hněvu, melancholii, 
zármutku, starosti v nápoji nemírnos-
ti, mnohého sedění, poledního spaní, 
zlého svědomí a bezbožnosti, neb to 
všecko  náturu ruší a nemoci přináší: 
Naproti pak tomu usiluj se  pokojnou 
a veselou mysl, mírnost v nápoji,  
dobré svědomí, život pobožný a dou-
fání v Bohu míti. Neboť to všecko tělo 
posiluje a v zdraví zdržuje.“
„Sana consilia medica“ také uvádí jak 
se chovat v případě nejzhoubnější 
epidemie celého středověku – mo-
rového nakažení. Lidé se proti moru 
bránili jak prostředky pověrečnými, 
tak i racionálními.
Význam pověrečných prostředků 

Jak se dříve léčívalo
tkvěl ve víře 
v účinnost ochra-
ny proti nemo-
ci či v účinnost 
příslušného aktu 
nebo léku. Tako-
vé účinné akty 
se doporučovaly 
především pro-
ti „morovému 
povětří“. Bylo 
doporučováno 
nositi po ulicích 
zapálené „jalov-
cové ratolesti“, 
konaly se mod-
litby a prosebná 
procesí. K ochraně jednotlivce se do-
poručovalo „v ústech držeti“ bedrník 
v octě, angeliku (andělika lékařská), 
cicvár s octem. Doporučovalo se na 
lačno píti angeliku a borovičku. Mož-
no říci, že to už jsou prostředky po-
loracionální. Dále se doporučovalo, 
aby člověk ráno, dříve než na „pově-
tří vyšel“, pil kozlíkovou vodku, nebo 
vodku slezovou. V případě vlastního 
nakažení se doporučovalo: „Varova-
ti se pití vína, žíly otevření, purgací 
a silného pocení. Neboť tím vším se 
nátura vrací a je všechno velmi škod-
livé. Čím  méně lékařství pacient uží-
vá, tím lépe se má…“
Mor v Evropě prakticky vymizel 
v 18. století. Město Kojetín bylo ve 
své historii moru ušetřeno. Kojetín-
ský kronikář Karel Štéger v Pamět-
ní knize města Kojetín z roku 1923 
píše: “Město bylo od moru a jiných 
nakažlivých nemocí, které často ve 
středověku na Moravě zuřily, uchrá-
něno. Nikde o tom nenacházíme 
zmínky.“ Na město však přišla jiná 
pohroma, která se také šířila pande-
micky, a to cholera. Cholera je vyso-
ce infekční onemocnění. K nám se 
rozšířila z Indie, proto se také nazý-
vala  „cholera indica“. Nemoc má in-
kubační dobu 7–21 dnů. Druhá pan-
demie cholery v letech 1826–1836 
zasáhla naše země v letech 1832 
a 1836. Další nápor cholery přišel 
v letech 1839, 1854, 1866, 1873. Vý-
skyt cholery je obvykle doprovázen 
válkami, nebo větším shromážděním 
lidí na malém prostoru. Cholera je 
průjmové onemocnění, které se šířilo 
jak kontaminovanou vodou, tak také 
kontaminovaným ovocem, zeleninou 
apod. Velkým nebezpečím byla de-

hydratace nemocných – ztráta teku-
tin. Příznakem cholery byly vodnaté 
průjmy, zvracení. Léčba probíhala 
zavodňováním, doporučoval se bílý 
a červený pepř, anýz, skořice apod. 
Snahou především bylo lokalizovat 
onemocnění, čehož se docilova-
lo omezením pohybu obyvatelstva 
a uzavřením postižené oblasti. 
V archivech se nacházejí zajímavé 
materiály, vyzývající obyvatelstvo 
jak se chovat v případě onemocně-
ní. Jsou to na přiklad předpisy k po-
učení „obecného lidu“, jak se chránit. 
Jako důvod výskytu cholery uvádějí 
„dlouhotrvající deště a vlhké počasí, 
války“. Dále doporučují: „Je škodlivé 
nechat si pouštět žilou, brát dávidla. 
Dobrá je veselá mysl a spoléhat na 
Pána Boha. Čistota obydlí, oděvu, 
jednou denně v 10–16 hod. větrat 
obydlí. Nepřijímat návštěvy a varovat 
se průvanu.“
V Kojetíně se epidemie cholery ob-
jevila celkem čtyřikrát. Poprvé to 
bylo v roce 1831, v měsících září 
a říjnu. Druhá  řádila  v červenci až 
říjnu 1849, třetí ve dvou vlnách, únor 
– březen, září – listopad. Čtvrtá cho-
lera, zvaná kronikářem „prajská“ se 
objevila v roce 1866, v souvislosti 
s válkou prusko–rakouskou. Lidé 
umírali v měsících srpnu – říjnu. Ze-
mřelo nejen civilní obyvatelstvo, ale 
také pruští vojáci.
Oběti cholery v jednotlivých le-
tech:
Rok 1831: Celkem zemřelo 358 osob 
(343 křesťanů, patnáct židů); z toho 
Kojetín 255 osob (240 křesťanů, 
patnáct židů), Popůvky šestnáct 
osob, Uhřičice 53 osob, Křenovice 
34 osob.
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Rok 1849: Celkem zemřelo 86 osob; 
z Kojetína 61 osob, z Popůvek jed-
na osoba, z Uhřičic sedmnáct osob, 
z Křenovic sedm osob.
Rok 1851 a 1855: Celkem zemřelo 
54 osob z Kojetína a přifařených obcí; 
z toho v roce 1851: čtyřicet osob, 
v roce 1855: čtrnáct osob.
Rok 1866: Celkem zemřelo v Kojetí-
ně 132 osob (24 pruských vojáků, 
z Kojetína 108 osob); z toho v čer-
venci zemřelo na choleru sedm osob, 
v srpnu zemřelo 57 osob, v září ze-
mřelo čtyřicet osob, v říjnu čtyři osoby.

cholerovský hřbitov
Zemřelí cholerou nebyli pochovává-
ni na hřbitově uvnitř města (hřbitov 
byl u farního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie), ale na novém hřbitově 
v trati Zadní pole, nad bývalým hliní-
kem. Hřbitov byl původně ohrazen. 
Na památku zemřelých byl posta-
ven kojetínskými tesaři dřevěný kříž 
s korpusem Ukřižovaného Krista 
a s nápisem „Zde v Pánu odpočívají 
roku 1831 na choleru zemřelí. Ježí-

Jak se dříve léčívalo

ši, pro nás ukřižovaný, budiž slitov-
níkem duší jejich!“ Kříž byl v dalších 
letech obnoven (např. 1892, 1919 

a 2020). Na cholerovském hřbitově 
je pochováno přes třista zemřelých. 
(Současný kojetínský hřbitov „V dra-
hách“ byl založen v roce 1832, rok 
po velké choleře v roce 1831). Hro-
bová místa již zanikla, byla bez ná-
hrobků. Původně místo bylo osazeno 
šeříkovými keři a třešňovými stromy. 
(Pamětní kniha obce města Kojetína, 
založena roku 1923).

léčení cholery 
V době cholery působili v Kojetíně 
čtyři lékaři a jeden výpomocný lékař 
z Olomouce. Vypomáhal také židov-
ský ranhojič Stern. Obec měla pro 
nemocné dva „špitály“, jeden v Olo-
moucké bráně a druhý mezi farou 
a Kroměřížskou bránou. K ošetřo-
vání nemocných se přihlásilo třináct 
zájemců z řad občanů.
V roce 1831 Kojetín ještě neměl lé-
kárnu. Pro léky se jezdilo do Tova-
čova nebo do Kroměříže.  Lékárna 
byla zřízena v roce 1848. Prvním 
lékárníkem byl František Křivánek, 
který však zemřel v květnu 1849, ješ-
tě před vypuknutím cholery. Lékár-
nu vedl   provisor Ant. Gutmensch. 
Jeho nástupcem se stal na začátku 
šedesátých let lékárník Rudolf Wala-
schek, po něm převzal lékárnu Hugo 
Niedenführ. Po jeho nenadálé smrti, 
lékárna patřila vdově po H. Nieden-
führovi, vedli ji  však provisoři. Až 
v roce 1899 se stal provisorem Hugo  
Niedenführ, ml., který od  roku 1920 
již vystupuje jako majitel lékárny. (Lé-
kárna „U zlatého lva“ Mr. Ph. Hugo 
Niedenführ v Kojetíně, in Kojetínsko. 
Město Kojetín a okolí. Brno 1933).

léčivé byliny
Jak již bylo naznačeno výše součás-
tí „Zdravé rady…“ je také “Domovní 
apatéčka „Představující: 1. Čisté ze-
liny k zdraví sloužící. 2. Staré rány 
hojící vymýváním. Způsob pálení 
z nich wodky (nálevu). 3. Užitek jed-
né každé wodky (nálevu) proti rozlič-
ným nemocem.
Uvádím několik příkladů toho, co se 
doporučuje sbírati a užívati:
Angelika (Andělika lékařská) – dobrá 
proti morovému nakažení, proti dý-
chavičnosti. (Má výrazné květenství, 
příznivě působí na činnost dýchací-
ho systému, podporuje imunitní sys-
tém).
Anýz – proti větrům. 
Bedrník – proti morovému nakažení, 
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Mateřská škola Kojetín
poslední dny školního 
roku
Školní rok 2019/2020 končí a před 
námi jsou prázdniny se vším, co 
k létu patří. Jaký byl ale závěr škol-
ního roku u nás v mateřské škole?
V pondělí 1. června 2020 jsme 
oslavili všichni společně Den dětí 
a pozvali jsme do naší školičky Sfé-
rické kino z Brna. Čekal nás veliký 
nafukovací balon – sférické kino. 
Vlezli jsme si dovnitř, položili jsme 
se na podložky a koukali do stropu 
balónu. Při sledování  filmu „Zača-
rovaný korálový útes“ se starší děti 
ocitly ve vodní říši, v podvodním 
světě. Hlavní hrdinové příběhu, pi-
loun Jake a rybička Mrňous, mu-
seli zjistit, jak začarovaný korálový 
útes zachránit. Mladší děti zase 
měly možnost sledovat film „Moji 
kamarádi zvířátka“. Příběh se ode-
hrával na farmě dědy Franka, který 
je doprovázel velkým dobrodruž-
stvím. Setkaly se s divokými zvířaty 

z džungle, savany, pouště, dozvě-
děly se více o ptácích, broucích…
Dětem byla dána možnost nejen 
sledovat, ale zažít neuvěřitelné 
události. Těšíme se na další spo-
lečnou akci.
V úterý 16. června 2020 nastal 
slavnostní den pro budoucí prvňáč-
ky, kteří od září zasednou do lavic 
v prvních třídách základních škol. 
S dětmi se na školní zahradě ma-
teřské školy rozloučili místostarosta 
města, ředitelka školy i třídní uči-
telky. Každý budoucí prvňáček si 
odnesl malý dáreček, pamětní list 
a šerpu přes rameno „Předškolák 
2020“.
A již naposledy v tomto škol-
ním roce jsme přivítali Kašpárka 
s maňáskovou pohádkou, kterou 
dětem zahrály učitelky.
Školní rok uběhl jako voda a jsou 
tady vytoužené prázdniny. Všem 
našim dětem přejeme, ať jsou pro 
ně co nejdelší, plné slunce, pohody 
a zážitků. Nezbývá také poděko-

vat všem zaměstnancům MŠ Ko-
jetín za každodenní náročnou práci 
s dětmi a všem partnerům za spolu-
práci v uplynulém školním roce. Ro-
dičům přejeme krásnou dovolenou 
k načerpání sil a i jim děkujeme za 
milou a vstřícnou spolupráci.
Fotografie ze slavnostního rozlou-
čení s předškoláky si můžete objed-
nat ve fotoateliéru Jany Večeřové.

vedení MŠ

proti písku v ledvinách  a močovém 
měchýři.
Bez – květ bezový utrhni a nálev udě-
lej,  pití zahání vodnatelnost, zahání 
bolení hlavy, čistí játra, slezinu a led-
viny.
Fialka modrá – v čase moru je dob-
ré ji v nápoji užívati, pitá chladí srdce 
 a občerstvuje, suchý kašel zastavu-
je, ztracený zrak navracuje, hojí zub-
ní dásně.
Kopr zahradní – přivodí člověku sen  
a odpočívání pokojné, ženám hojnost 
mléka dává, z žaludka větrnosti vypu-
zuje, vředy a sbírání bolestné hojí.
Kopřiva jako nálev – kámen a bolesti 
ledvin zahání, hlísty vyhání, nadýmá-
ní zahání, kašel studený zahání.

Jak se dříve léčívalo
Kozlík – bylina, včetně kořene, trhat 
se má v květnu, čistí oči,  zahání mo-
rové nakažení, hojí staré i nové rány, 
potíráním zahřívá studené údy, vyvo-
lává pocení,
Lipový květ – květ trhej v červenci,  
nálev (čaj) pomáhá při těžké nemoci, 
třesení srdce upokojuje, očím dává 
jasný zrak, zmrznuté nohy nebo ruce 
hojí, ženám hojnost mléka přináší, 
žaludek studený zahřívá.
Orlíček – bylina i květ, stolici napo-
máhá, zemdleného člověka k síle 
přivádí.
Pelyněk – listy trhané v květnu, žalu-
dek zlý napravuje, pomoc při zažívá-
ní, oči zatmělé posilňuje a činí jasné, 
appetit k jídlu vzbuzuje, stolici přivo-

zuje, jedovaté otrávení zahání.
Rozmarýn – list s květem, trhaný 
v květnu, tělu i duši člověka je velmi 
užitečný, celé tělo obnovuje a činí 
člověka mladým.
Yzop – listy a květ, kašel a dýcha-
vičnost zahání, hojí plíce nemocné, 
zahání bolest zubů, hučení v uších 
zahání. 
Závěrem ještě jednu „zdravou radu 
lékařskou“ z 18. století: „Já kus chle-
ba nezměním, jenž mi k zdraví slouží,
s žádným zlatem a jměním, po němž 
srdce touží. Když mohu být veselý 
a srdce zdravého, nedám krmě ze 
zelí, za vola tučného.“ (Sana Consilia 
medica…, předmluva)

-řez-; foto: J. Bělka

Berušky – indiáni
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Mateřská škola Kojetín

vážení rodiče,
po projednání s Radou Města Kojetína bude

v návaznosti na hlavní školní prázdniny
provoz Mateřské školy Kojetín přerušen
ve dnech od 20. 7. 2020 do 14. 8. 2020.
Přerušení provozu je z důvodů provozních

a organizačních.
provoz bude opět zahájen 17. 8. 2020.

Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době
prázdnin (= změny v předběžně nahlášené

docházce) bude možné den předem do 13.00 hodin 
telefonicky nebo osobně v MŠ.

prázdninový provoz MŠ bude probíhat pouze
v budově v MŠ v Hanusíkově ulici. tel: 581761836

Sluníčka Pastelky

Rybičky

Základní škola náměstí Míru Kojetín

odpolední
družinové aktivity
Od 25. května 2020 probíhaly na 
naší škole odpolední družinové ak-
tivity, které se neobešly bez omeze-
ní a dodržování pravidel. Podle po-
čtu a rozdělení dětí do tříd vznikly 
v naší škole tři družinové skupiny.  

Hurá na prázdniny
a zaslouženou dovolenou
K tomuto neobvyklému školnímu 
roku již bylo vysloveno snad vše. 
Co ještě, ještě dodat? To nejpod-
statnější – upřímné poděkování za 
práci v podmínkách, o kterých se 
nám v září rozhodně nezdálo. 
Děkujeme upřímně všem pracovní-
kům školy – vyučujícím, vychova-
telkám i správním zaměstnancům 
za práci, kterou vykonali. V nepo-
slední řadě děkujeme i rodičům, 
kteří ve vzdělávání svých dětí za-

stávali hned několik nepostradatel-
ných rolí. 
Absolventům, žákům devátých 
a zčásti i pátých tříd, přejeme hod-
ně štěstí na jejich nových školách. 
Věříme, že jsme je všechny poctivě 
připravili na novou etapu jejich živo-
ta, a že se s nimi setkáme na tradič-
ních akcích školy – Dni otevřených 
dveří nebo sportovních soutěžích.
Žákům přejeme pohodové prožití 
nastávajících prázdnin.
Příjemné a krásné léto všem – setká-
me se na začátku dalšího školního 
roku – už 2020–2021.  Vedení školy

V počátcích provozu nám naštěstí 
přálo počasí, a tak jsme co nejvíce 
využili procházky a pobyty venku. 
Ve volných chvilkách děti procvičo-
valy výukové materiály od třídních 
učitelů. 
Plánované aktivity školní družiny, 
jako výlety a nocování, se bohužel 
uskutečnit nemohly, ale o to více se 
budeme těšit na příští školní rok, 
kdy si, jak pevně doufáme, vše vy-
nahradíme.
Dětem i rodičům přejeme pohodové 
a klidné prázdniny a už teď se těší-
me na nové prvňáčky i pokračující 
družináře. 
Na závěr děkujeme za podporu 
v projektu Srdce s láskou darova-
né, ve kterém jsme se z 222 prací 
umístili na krásném 18. místě. Srd-
ce jsme s dětmi předali a hasiči jej 
zavěsili na viditelné místo ve vstup-
ní hale na místní požární stanici.

Lucie Krejsová a ŠD
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Základní škola svatopluka Čecha Kojetín
program erasmus+

Naše škola se v posledních dvou 
letech zdárně zapojila do progra-
mu spolufinancovaného Evropskou 
unií Erasmus+. 
Pedagogové z naší školy v loňském 
roce navštívili kolegy ve Španěl-
sku, Řecku a v Polsku. Plánova-
li jsme další dvě aktivity, které se 
však z důvodu epidemie COVID 
19 nemohly uskutečnit. Projekt 
Erasmus+ z roku 2018 proto končí. 
Děkujeme kolegům z partnerských 
škol za možnost navštívit jejich výu-
ku a získat impulsy pro další vzdě-
lávání. Pokud všechno vyjde, v září 
nás navštíví tři učitelé ze 46. Dimo-
tiko Sxoleio Patron z Řecka. Těší-
me se na ně. 
Kromě toho dále pokračuje projekt 
Erasmus+ z roku 2019. V jeho rám-
ci spolupracujeme se základní ško-
lou z Cercedilly ze Španělska. 
Projekt Erasmus+ je velmi přínos-
ný, umožňuje nám získat meziná-
rodní zkušenosti. 

Pavel Navrátil

Gymnázium Kojetín
Úspěch studentské
firmy dIscover
Osm studentů třetího ročníku 
a septimy zapojených do projek-
tu JA Studentská firma roku 2019 
–2020 dosáhla velkého úspěchu 
i přes koronavirová omezení. Pod 
vedením ředitelky firmy Klaudie 
Szofer se umístila v TOP 10 nejlep-
ších studentských firem v celé re-
publice. A co studenti vymysleli? Ať 
nám to prozradí:
„Byli jste někdy svědky dopravní 
nehody? Pokud ano, tak určitě víte, 
jakému tlaku je záchranářský tým 
vystavován. My jsme to věděli také, 
a proto jsme se rozhodli, v rámci 
semináře ve škole, vytvořit firmu 
jménem DIScover. Věděli jsme, že 
nebude jednoduché vymyslet něco, 
co by bylo praktické a ulehčilo prá-
ci v případě dopravní nehody. Ale 
i přes všechny překážky a pochyb-
nosti jsme nakonec přišli s nápa-
dem – návlek na bezpečnostní pás. 

Součástí tohoto návleku je i iden-
tifikační kartička obsahující vámi 
zvolené informace (krevní skupina, 
léky, které užíváte, vaše nemoci 
atd.). Zpočátku to bylo těžké, proto-
že nápad byl neúplný a my jsme ne-
věděli, jak pokračovat. Ale od září 

minulého roku uběhla dlouhá doba 
a nakonec jsme to zvládli. S naším 
produktem jsme se dokonce dostali 
do letošního finále JA Studentská 
firma. Jsme za tuto zkušenost rádi, 
protože se nám v budoucnu určitě 
bude hodit.“                               L.V.
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Základní umělecká škola Kojetín
vynikající úspěch
absolventky ZuŠ Kojetín 
anety dostálíkové
Aneta Dostálíková, bývalá absol-
ventka ZUŠ Kojetín, nyní student-
ka Konzervatoře Evangelické aka-
demie v Olomouci v oboru hra na 
zobcovou flétnu, dosáhla význam-
ného úspěchu ve své hudební kari-

éře. Byla přijata ke studia hlavního 
oboru zobcová flétna na Univerzitu 
ve Vídni u prof. Michaela Posche 
a Shen - Fang Chiu. 
K tomuto úspěchu Anetě gratuluje-
me. Je nám ctí, že byla naší žačkou 
a to hned ve třech studijních zamě-
řeních – hra na zobcovou flétnu, 
elektronické klávesy a klavír. Přeje-
me jí ze srdce do dalšího
studia hodně úspěchů.

ZUŠ Kojetín

Hudební radosti
kojetínské ZuŠky
Závěr školního roku v ZUŠ byl do 
jisté míry poznamenán stále trvají-
cími hygienickými opatřeními, nic-
méně i přes jistá omezení jsme do-
kázali připravit a realizovat jedenáct 
akcí. 
V průběhu června proběhlo něko-
lik besídek a přehrávek v různých 
podobách. Žáci klávesového od-
dělení připravili své vystoupení 
v krásném prostředí školního dvo-
ra, kde si všichni zúčastnění za 
příznivého počasí užili, bez povin-
nosti mít roušku, příjemné odpole-
dne. Nápad využít toto prostředí se 
ukázal jako inspirující i pro ostatní 
a tak další podobné aktivity na sebe 
nenechaly dlouho čekat, další ven-
kovní akcí bylo „Odpoledne s pís-
ničkou“ kterou uspořádaly učitelky 
pěveckého oddělení.
V pondělí  15. června 2020 se usku-
tečnil v sále školy slavnostní Absol-
ventský koncert. Představilo se na 
něm jedenáct absolventů. Velký dík 
patří jak žákům, tak zcela jistě pe-
dagogům za odpovědný a kreativní 
přístup k výuce ve 2. pololetí, kte-
rý umožnil koncert v takové kvalitě 

uspořádat.
Žáci žesťového oddělení se rozlou-
čili se školním rokem akcí s názvem 
„Červen s žesti“, která proběhla ve 
dvou blocích. 
Flétnové oddělení si připravilo malé 
rozlučkové dopolední soustředění. 
Poslední akcí letošního školního 
roku byla přehrávka houslistů se 
symbolickým názvem „S hudbou 
mě baví svět“.
Přesto, že tento školní rok v jeho 
druhé polovině nebyl vůbec jedno-
duchý a naprosto se vymykal vše-
mu, co se v historii školství, nejen 

hudebního, kdy událo, musíme 
konstatovat, že nás tato obtížná si-
tuace nezaskočila a skutečně nás 
s hudbou bavil svět v karanténě i po 
jejím skončení. 
Krásné prázdniny, slunečné léto, 
a především hodně zdraví 

Vaše ZUŠka
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Základní umělecká škola Kojetín

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete na internetových a facebookových stránkách 
ddM Kojetín. Fotodokumentace ke všem akcím je k dispozici na ww.ddmkojetin.zonerama.com

ddM Kojetín informuje
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ddM Kojetín informuje
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ddM Kojetín informuje
Jak se cítí zlatá rybka

Takto znělo téma výtvarné a literár-
ní výzvy, kterou uspořádalo během 
dvouměsíčního uzavření kroužků 
oddělení výtvarné výchovy DDM 
Olomouc. Zájemci měli umělecky 
zachytit, jak v této době probíhal 
jejich běžný den. Do této výzvy 
se zapojila i děvčata z výtvarných 
kroužků, a to svými namalovanými 
obrázky nebo básničkami. Jejich 

práce jsou vystaveny v galerii na 
stránkách DDM Olomouc.

-po-

životní příběh aneb Karanténa
Barbora Jelínková (13 let)
Ráno se vzbudím
Jdu se nasnídat
A pak už se jen jdu dívat na seriál
Heh...
Není ironie, že teď
Všichni můj normální
Den nazývají karanténa.

Ráno v karanténě
Eliška Bělková (12 let)
Bylo ráno, probudím se,
dnes se nejde do školy.
Štěstí a to valilo se,
už nebudou úkoly.
Obří omyl
vážně to byl.
Úkoly, ještě víc než dřív!
Škola ta mi nejde vstříc.
Škoda škoda škoda,
škola pořád volá.
Ráno vstanu z postele, 
už si chystám snídani, 
táta úkol přinese, 
jídlo dojíst nechce se,
no to bylo vstávání.

Šťastná osmička
V tomto školním roce proběhl osmý 
a závěrečný ročník rodinné soutěže 
s názvem Šťastná osmička. Soutě-
žící plnili po celou dobu různé úkoly: 
herbář z listů podzimní kojetínské 
přírody, rodinnou galaxii jako před-
stavení své rodiny, ozdobu na ples, 
krátký vzkaz z domácí karantény, 
básničku, fotku z výletu a domovní 
znamení, které měli přinést ukázat 
s sebou k vyhodnocení a převzetí 
drobných odměn za vzorné plnění. 
Děkujeme všem zapojeným rodi-
nám za jejich nadšení!              -po-

Elene Bicanová Barbora Jelínková

Eliška Hájková

Modeláře virus nezlomil
Než začnou prázdniny, chtěl bych 
informovat příznivce modelářů 
a DDM v Kojetíně, že jedeme dál. 
Po uvolnění stavu se děti naplno 
zapojily zpět do kroužku a tvoří 
úspěšně své modely všeho mož-
ného. Snad bude brzo nějaká do-
stupná soutěž, kde by své výtvory 
opět předvedly. Ještě na přelomu 
roku během zimních měsíců jsem 
měl modely našich dětí s sebou na 
soutěžích a kvantita i kvalita mo-
delů přitáhla pozornost veřejnosti 

natolik, že se modeláři dospěláci 
rozhodli pro děti z Kojetína a pro 
kroužek na Slovensku v Šale uspo-
řádat takovou motivační sbírku pře-
bytečného materiálu. Sešlo se něco 
starších stavebnic, nářadí, barev 
a drobných doplňků, které rozdělili 
a část našim dětem dovezou osob-
ně předat před prázdninami. Hodně 
se těší, protože ode mne mají po-
střehy ze schůzek a již u nás byl na 
návštěvě kamarád modelář z Olo-
mouce, který s dětmi strávil přes 
hodinu a byl našimi dětmi nadšen, 
jak jsou činorodí a akční, což dal 

k dobru na naše modelářské strán-
ky. Takže tento koníček v Kojetíně 
a okolí žije a děti baví. Kdo si hraje, 
nezlobí, ale my se při tom něco na-
učíme a zažijeme příjemné chvíle.
Za kroužek Plastikových modelářů 

při DDM Miloslav Ševeček
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Čtěte, vyplatí se vám to!
(proč je důležité číst?)

Češi jsou národem čtenářů. Prů-
měrný občan naší vlasti tráví 
s knížkou asi 38 minut denně a za 
rok „přelouská“ neuvěřitelných se-
dmnáct knih.
Podle statistik saháme nejčastěji po 
fantasy, potom sci-fi a dobrodružné 
literatury. „Čtení je pro mě zábava. 

Chci vypnout, a ne přemýšlet nad 
nesmrtelností brouka…“, vysvětluje 
jedna nejmenovaná čtenářka.
Ano, mohli byste namítat, že dří-
ve se četlo jinak. Knížky burcovaly 
i učily, vybízely k nějakým vyšším 
mravním hodnotám (např. Jiráskovo 
„Temno“). Knihy změnily svou tvář, 
tak jako se mění náš svět. Ale to je 
jednou. Důležitější, než knižní žánr 
je fakt, že čtete, říkají odborníci.

Kdo nejvíc leží v knihách? 
(týdenní statistika největších kniho-
molů)

Indové – 10 hodin
Thajci – 9 hodin
Číňané – 8 hodin
Filipínci – 7,5 hodiny
Egypťané – 7,5 hodiny
Češi – 7,5 hodiny

(citace článku A. Votrubové)

Městská knihovna MěKs Kojetín

Kam až dojedeš aneb
tajemstvím opředená 
místa Kojetína 
cyklistický výlet pro dospělé, či 
děti v doprovodu dospělé osoby 
V sobotu 13. června 2020 v 9.30  
hodin vyjela skupina 36 účastníků, 
která se zformovala před budo-
vou VIC na Masarykově náměstí, 
po stopách pověstí kojetínského 
rodáka Bohumila Štégera. Naše 
trasa vedla přes „Šprloch“, po-
kračovala na Cholerák (hřbitov 

+ rybníky) poté k lípě „Na sprave-
dlnosti“, dále na Židovský hřbitov, 
kde na nás čekalo velké překva-
pení! Sám kojetínský pivovarník 
Rosenfeld! …a povím vám, že je 
to moc milý člověk (tedy byl) s vel-
kým smyslem pro humor, ty jeho 
výborné židovské vtipy… Ještě 
teď se smějeme! Poté jsme se 
vydali „Špalírem“ se zastávkou 
u sv. Huberta, k „Vantrokům“ a „Si-
fonu“ u Uhřičic a po Klášternici až 
do Lobodic. Následovala přestáv-
ka s občerstvením a poté jsme si 
to namířili do lesa Včelína za víla-

mi na Račové. Naše putování jsme 
oficiálně zakončili u „Krále lesa“. 
Někteří z nás dojeli až do Bezmě-
rova, ale většina, pro velké horko 
a dusno, se vrátila domů. 
Po celé trase jsme předčítali po-
věsti, či další zajímavosti, získané 
z jiných pramenů. Nálada panova-
la výborná, cestou jsme svým pro-
gramem oslovili i náhodné cyklisty 
a zpestřili jim den. Děkujeme vám 
všem za kladné ohlasy a příští rok 
na shledanou na dalším putování 
naším krajem!

-knihovna-
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Už jsem čtenář:
KnížKa pro prvňáčKa

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již 
od prvního ročníku školní docházky,

do něhož přihlašuje žáky prvních tříd základních škol 
veřejná knihovna ve spolupráci se školami

v místě působnosti knihovny. 
S prvňáčky pracujeme nad rámec obvyklých

knihovnických činností - např. návštěva knihovny
společná čtení, besedy s tvůrci knih apod.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je „knížka 
pro prvňáčka“, původní česká novinka,

která byla napsána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné

knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky 
Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové

– Katka a klokan ze šuplíku.
Díky SKIPu jsme získali knihy pro naše malé čtenáře 

za velmi přijatelnou cenu 20 Kč/ks.
Vzhledem k epidemiologické situaci a po vzájemné 
domluvě s vyučujícími se předání knih uskuteční

začátkem nového školního roku 2020/2021.
Další informace můžete získat na stránkách SKIP.

připravujeme na prázdniny

Městská knihovna MěKs Kojetín

prázdninový program
v dětsKém oddělení 

prázdniny v Knihovně
Program probíhá pouze v srpnu!

zKUs si práci KnihovníKa!
(pro děti 7-15 let)

každé srpnové pondělí 9–11 hodin
Zábavné prázdninové čtení spojené s tvořivými

dílničkami, hrami, soutěžemi, luštění
a možností zkusit si práci knihovníka.

pohádKové dopoledne
(pro děti do 7 let)

každá srpnová středa 10–11 hodin
Pohádkové čtení pro děti s maminkami

(vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové).
Budeme si spolu číst pohádkové příběhy,

veselé básničky, hádanky a také si budeme hrát,
tvořit a kreslit.

Upozornění

Změna půjčovní doby v červenci a srpnu
oddělení pro děti a mládež

pondělí a středa 9–12 a 13–15 hodin
oddělení pro dospělé

úterý a čtvrtek 8–12 a 14–17 hodin
pátek 8–12 hodin

Pokud nás v knihovně již nezastihnete, můžete knihy 
vracet i na VIC, Masarykovo nám. 8 (přízemí):

červenec a srpen
pondělí–pátek 9–11.30 a 12.30–17 hodin

sobota a neděle 10–11.30 a 12.30–17 hodin
přejeme našim čtenářům krásné léto!

více se dozvíte na webových stránkách MěKs Kojetín: www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna
facebooku a rajče.net – Městská knihovna MěKs Kojetín

pro stálou expozici kojetínského muzea
KdYž BYla tecHnIKa JeŠtĚ v plenKácH,

která bude realizována v prostorách galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín 

hledáme historicKé předměty
technicKé povahy do roKU 1960

Jedná se o rádia, gramofony, telefony, televize, gramodesky,
magnetofony, krystalky a jiné technické zajímavosti.

Budeme rádi za každý exponát.

Pokud jste ochotni předměty tohoto rázu zapůjčit nebo darovat
kontaktujte nás na telefonu: 774 001 375,

nebo na mailu: muzeum@meks.kojetin.cz
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Kojetínské kulturní léto 2020 (hudební a filmové)
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Kojetínské hody 2020
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

KojetínsKé hody 2020
které se budou konat o víkendu 14. - 16. srpna 2020

               předběžný program: (změny programu vyhrazeny!)

páteK 14. sRpna 2020
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Vzdělávací a informační centrum 

(VIC) Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Galerie: 16 hodin

Komentovaná prohlídka
výstavy Krojované panenky
otevření interaktivní výstavy

Když byla technika ještě
v plenkách 

Fotbalové hřiště Kovalovice (start) 
17 hodin

pivní pochod
aneb Kojetínská pivní míle
(Registrace tříčlenných týmů na: 

tom.beket@seznam.cz)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17 hodin Mše svatá

18 hodin slavnostní zahájení
Kojetínských hodů

Rest. Na Hrázi u Tondy: 18 hodin
živá hudba

Hospůdka U Pedyho: 20 hodin
večer s hudbou

soBota 15. sRpna 2020
Masarykovo náměstí: celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
pohádkové šapitó

(divadelní pohádky, dětská disko)

Nádraží Kojetín – Kroměřížská dráha
Zvláštní vlaky Kojetín–tovačov

Areál sokolské zahrady
9 hodin

turnaj střední Moravy
ve volejbalu

Memoriál Michala staňka
20 hodin

taneční hodová zábava
s kapelou tIptop-Q

Ubytovna SK Kojetín, ulice 6. května
10 - 17 hodin

den otevřených dveří

Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)
9 hodin Hasičské závody

„o Hodový koláč“
VIC Kojetín

Galerie: 9 - 17 hodin
výstava Krojované panenky 

Interaktivní výstava
Když byla technika ještě

v plenkách 
Expozice muzea: 9 - 17 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Sklepení: 9 - 17 hodin
Hrůzostrašné sklepení

Nádvoří: 14 hodin
XX. setkání harmonikářů

vladimíra pospíšila

Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin
veřejné prohlídky

Restaurace Na Hrázi u Tondy
11 hodin: živá hudba

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin: 

Mše svatá
předvečer slavnosti

nanebevzetí panny Marie

nedĚle 16. sRpna 2020
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin: Mše svatá
slavnost nanebevzetí panny Marie

14–17 hodin:
Kostel otevřen pro veřejnost

Masarykovo náměstí: celý den
Kolotoče a pouťové atrakce,

hodový jarmark
pohádkové šapitó

(divadelní pohádky, dětská disko)
14 hodin: Jízdy autovláčkem

Ubytovna SK Kojetín, ulice 6. května
10 - 17 hodin

den otevřených dveří
Židovský hřbitov: 9 - 17 hodin

veřejné prohlídky

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin: slavnostní bohoslužba

15 a 16 hodin
Hodovní prohlídky synagogy

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

výstava Krojované panenky
Interaktivní výstava Když byla 

technika ještě v plenkách 
 Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané
Sklepení: 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Nádvoří: 14 hodin

cimbálová muzika dubina
Restaurace Na Hrázi u Tondy

11 hodin: živá hudba

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9 - 10 hodin
Krojovaný průvod

Ječmínkova jízda králů
(Trasa: seřadiště u Sokolovny
– Tyršova ulice – Sv. Čecha

– Komenského náměstí
– Masarykovo náměstí)

předání hodového práva
10 - 12.30 hodin

přehlídka a vystoupení
národopisných souborů

12.30 hodin
dechová hudba Hanačka Břest

13.30 - 14.30 hodin
Klub sportovního tance

swing Kojetín
15 hodin

KoŇaBoJ
 (folk-world music / Vyškov)

17 hodin
ČecHoMoR

(svitavsko-pražská hudební skupina 
hrající české, moravské, slezské

a slovenské lidové písně)
Časy jsou orientační...
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premiéra Hanácké
scény Bordel
na ministerstvu
V pátek 28. února 2020 měli mož-
nost diváci zhlédnout premiéru 
nového představení Hanácké scé-
ny Bordel na ministerstvu, to ještě 
nikdo netušil, že na dlouhé tři mě-
síce nebudeme mít možnost tuto 
ani žádnou jinou inscenaci vidět. 
Nicméně premiéra této divadelní 
komedie se nadmíru zdařila. Hra 
francouzských autorů J. Franca 
a G. Mélanie v překladu Jaromíra 
Janečka bavila hlediště plné di-
váků od začátku až do konce. Vy-
nikající herecké výkony dotvářelo 
i scénické zpracování Miroslavy 
Martinovské a Jany Novákové spo-
lu s hudební složkou vybranou re-
žisérem hry. V hlavní roli Gabrielle 
Bellecour, šéfky kabinetu ministra 
školství a výchovy, zazářila Pavlína 
Lukášová. Gabriellu pomalu zmáhá 
zběsilé pracovní tempo a ocitá se 
na osobní křižovatce života. K cel-
kové pohodě jí zdaleka nepomáhá 
její rozmazlená dcera Sara (Lucie 
Němečková), ani její matka, aktiv-
ní milovnice mužů Cécile (Marie 
Němečková), která by svoji dceru 

Gabrielle ráda viděla spokojenou 
a zadanou. Její šéf Louis Tesson 
(Jan Nedbal) stíhaný svou man-
želkou Michelle (Markéta Krchňá-
ková) hlavní hrdince Gabrielle také 
moc nepřidá svou rozháraností 
a nekompetentností k její osobní 
pohodě. Naštěstí se na minister-
stvu objeví nový mladý údržbář 
(Radek Baštinec), který rozvíří sto-
jaté vody a způsobí na ministerstvu 
nemalý rozruch. Soubor Hanácká 
scéna měl štěstí i na režiséra Vojtu 
M. Kohoutka. V neposlední řadě se 
podíleli na úspěšné premiéře mistři 

světla zvkuku Alexandr Michajlovič 
a Zdeněk Svozil, o úpravu kostýmů 
se postarala Miloslava Kuciánová 
a pro jistotu text sledovala Jarmila 
Droběnová.
Inscenace Bordel na ministerstvu 
měla být i součástí letošního fes-
tivalu Divadelní Kojetín, který se 
bohužel k daným okolnostem ne-
konal. O to víc se můžeme těšit na 
představení po dlouhodobé nuce-
né pauze, které můžou návštěvní-
ci opět spatřit ve středu 23. září 
2020 v prostorách sokolovny 
Kojetín.                                -miza-

soustředění Mimoňů
v Křenovicích 
Ve dnech 27. a 28. června jsme 
prožili s naší mladou dramatickou 
skupinou Mimoni zábavně-pracovní 
víkend v Křenovicích. Od sobotního 
rána se začali sjíždět mladí ochot-
níci na parkovišti před areálem kře-
novského výletiště. Po postavení 
stanů a založení táboráku, na kte-
rém jsme společnými silami připra-

vili kotlíkový buřtguláš, následova-
lo tvořivé sobotní odpoledne plné 

her, zábavy, ale 
i zkoušení nově 
připravované di-
vadelní komedie 
„Haná se ne-
sódi“ na motivy 
povídek Zdeňka 
Galušky Slo-
vácko sa súdí. 
V rámci sou-
středění si naši 
Mimoni měli za 
úkol nacvičit 
krátkou loutko-

vou pohádku, kterou by pobavili 
děti tábořící v Křenovicích na hřišti. 
Tohoto úkolu se zhostili na výbor-
nou a v sobotní předvečer sehráli 
pro velký úspěch u obecenstva, do-
konce pohádky tři, a to O perníkové 
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chaloupce, O Červené Karkulce 
a na závěr pak O Šípkové Růžen-
ce. Tomuto představení předcháze-
lo odpolední zkoušení pod pergolou 
kulturního domu a procházka po 
okolí Křenovic zakončená večerem 
plným her, tance a posezením u tá-
boráku.
Nedělní ráno nás zaskočila malá 
dešťová přeháňka, která ale zakrát-
ko pominula. Ke snídani připravila 
vedoucí souboru Svača svoje spe-
ciální vafle, ty si členové soubo-
ru dochutili podle svých představ. 
V nedělní dopoledne se opět zkou-
šelo a v přestávkách se mladí herci 
osvěžovali vodou ze zahradní hadi-
ce, nebo po sobě házeli vodní bom-
by. Po výtečném obědě v podobě 
smažáku od stréca Ladi a krátkém 
odpočinku, jsme ještě chvíli zkou-
šeli a následně jsme pomalu začali 
uklízet a balit naše víkendové tábo-
řiště. Loučili jsme se těžko, plni zá-

žitků, dojmů a pocitů z dobře odve-
dené práce na nově připravované 
divadelní hře, kterou do konce roku 
plánujeme uvést.
Děkujeme obci Křenovice i míst-
ním hasičům za zázemí kulturního 

domu, také všem členům Mimoňů 
za krásný víkend v Křenovicích 
a doufáme, že po prázdninách se 
opět všichni potkáme na našich 
pravidelných zkouškách.     

          -miza-

letní kino
v plném proudu
Těší nás, že v měsíci červnu na-
vštívilo naše letní kino velký počet 
návštěvníků všech věkových sku-
pin.
I pro měsíc červenec máme pro 
diváky připraveny filmové novin-
ky, které jsou určeny pro široké 
spektrum milovníků filmů. V pátek 
3. července 2020 se můžete těšit 
na romantickou komedii z krás-
ného prostředí zasněžených Vy-
sokých Tater Šťastný nový rok. 
Dospívající mládež osloví určitě 
snímek Uzly a pomeranče, film 
provoněný létem, jízdou na koních 
a mladou láskou, uvedeme v pátek 
10. července 2020. Pro příznivce 
nových českých filmů je připrave-
na komedie s procítěným příbě-
hem Na střeše, kde se dozvíme, 
že každý z nás někoho potřebu-
je, tento citlivý příběh v titulní roli 
s Aloisem Švehlíkem můžete vidět 
ve středu 22. července 2020. Po-
slední aristokratka, restituční ko-
medie v hlavních rolích s Tatianou 
Dykovou a Hynkem Čermákem 
vaše bránice určitě nenechá v klidu 
v pátek 24. července 2020. Naše 
nejmenší diváky, ve středu 29. čer-
vence 2020, ochladí Sněžný kluk, 
dobrodružný animovaný příběh 

o cestě domů plné dobrodružství.
V srpnu se změní promítací čas 
z 21.00 hodin na 20.30 hodin, jinak 
se však nic nemění a nabídka bude 
opět bohatá a vyvážená. Přes prs-
ty dostane Jiří Langmajer ve stře-
du 5. srpna 2020 v nové české ko-
medii. Ze židle nás zvednou určitě 
Staříci v podání Ladislava Mrkvič-
ky a Jiřího Schmitzra, kteří vez-
mou spravedlnost do svých rukou 
ve středu 12. srpna 2020. Pohád-
ku pro celou rodinu s vynikajícím 
hereckým obsazení si můžete vy-
chutnat ve středu 19. srpna 2020, 
kdy Hodinářův učeň, i přes ne-
přízeň zlé sudičky, získá čarovné 
hodinky a svoji vytouženou lásku. 

O tom, jaké by to bylo mít muže ve 
střídavé péči, se můžete na vlastní 
oči přesvědčit, ve středu 26. srp-
na 2020, při projekci filmu Muž na 
střídačku, kde v hlavních rolích 
zazáří Ivana Chýlková, Lucie Žá-
ková a Jiří Langmajer. Posledním 
trhákem Kojetínského filmového 
léta bude film kultovního režiséra 
Quentina Tarantina Tenkrát v Ho-
llywoodu, ten nás zavede do Měs-
ta andělů konce šedesátých let 
20. století, a to v pátek 28. srpna 
2020.
Věříme, že si uděláte čas a navští-
víte některou z našich bohatých 
projekcí na nádvoří VIC Kojetín.

  -miza-
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hodová
zábava

v sobotu
1. srpna 2020

ve 20.00 hodin
v areálu

zámečku v Kovalovicích

Hraje skupina

polygon
Dobré jídlo a pití zajištěno!

Zve tJ sokol Kovalovice

Městské kulturní středisko Kojetín

19.30 hodin
soKolovna Kojetín

středa 23. září 2020
vstup: 90 Kč

Rezervace: VIC Kojetín, Masarykovo náměstí 8, telefon: 581 202 202
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centrum sociálních služeb Kojetín informuje
Herní odpoledne
Po dvě červnová odpoledne jsme 
s našimi seniory na DPS hráli spo-
lečenské a deskové hry. Jako roze-
hřívací kolo jsme si dali pexeso, pro-
cvičili si tak na úvod zapamatovávání 
obrázků, následně pokračovali hrou 
Domino. Dále pak oblíbenou hrou 
Člověče nezlob se, při které se přeci 
jen někteří trošku zlobili, když ne a ne 
padnout potřebné číslo, nebo těsně 
před cílem byli soupeřem vyhozeni. 
Potom jsme si zahráli vědomostní 
hru Město, jméno, zvíře věc. Ta naše 
seniory také bavila. Bystrost a rych-
lost našich seniorů, při vyplňování 
jednotlivých políček nás, příjemně 
překvapila. Jde vidět, že se doma vě-

nují čtení, luštění a jiným vědomost-
ním aktivitám. Na závěr jsme zvolili 
hru Dobble. Je to hra zaměřená na 
rychlost, postřeh a reflexy. Hráči mají 
za úkol hledat dva stejné symboly 
z osmi obrázků, vždy na dvou vy-
ložených kartičkách. Symbolů je 
celkem padesát, takže postřehu 

a rychlosti při této hře bylo oprav-
du potřeba. Naši senioři se této hry 
zhostili s patřičným zápalem a moc 
jsme se u toho bavili.
Společné soutěžení a doplňování 
jsme si bezvadně užili a budeme se 
těšit na další společné aktivity.

PZ

nordic walking
S velkým potěšením jsme uvítali 
ukončení nouzových opatření na 
základě usnesení Rady města, kte-
rá skončila ke dni 8. červnu 2020, 
a jako první společnou aktivitu jsme 
zvolili Nordic walking. Sraz jsme 
si dali opět u restaurace Na Hrázi, 
a ve skupince deseti účastníků se 
vydali na procházku. Počasí nám 
přálo, takže jsme ušli okolo osmi 
km během dvou hodin. Malou za-
stávku jsme si dali u myslivny, po té 
jsme pokračovali zpět do cíle, kte-
rý byl taktéž u restaurace Na Hrá-
zi. Společné setkání po tak dlouhé 
pauze jsme si všichni užili a těšíme 
se na další procházku. Kdo by se 
chtěl přidat, je srdečně vítán, máme 
možnost i zapůjčit hole (po telefo-
nické domluvě: 727 813 601 – P. 
Zahradníčková.

A ještě něco málo o Nordic Walking: 
vznikl ve Finsku jako mimosezónní 
tréninková metoda pro běžce na ly-
žích. V devadesátých letech se za-
čal masově šířit coby oblíbená re-
kreační aktivita i do ostatních zemí. 
Základem této techniky je správná 
chůze kombinovaná s pohyby paží 
a horní poloviny těla, podobně jako 
u klasického lyžování na běžec-
kých lyžích. Nordic Walking je tedy 
obohacením běžné chůze, která je 
nejpřirozenějším lidským pohybem, 
použitím speciálně navržených hů-
lek, které vyvolávají celkový trénink 
těla. Intenzita tréninku může být při-
způsobena pro různé cílové skupi-
ny dělené dle zdravotního stavu, tě-
lesné zdatnosti a sportovní úrovně. 
Správně prováděné pohyby zlep-
šují vytrvalost a celkovou kondici, 
držení těla, správné dýchání a mají 
vliv na celkovou psychickou poho-

du. Využití techniky není omezeno 
věkem, a může tak výrazně zlepšit 
kvalitu života nejen po zdravotní 
stránce, ale i v oblasti sociálních 
kontaktů ve společnosti ostatních 
lidí provozujících Nordic Walking.

PZ

poděkování
Milí podporovatelé a příznivci naší 
organizace Centrum sociálních slu-
žeb Kojetín. Chci vám touto cestou 
poděkovat za pomoc a podporu 
v průběhu vyhlášeného nouzové-
ho stavu v naší republice z důvo-
du šíření infekčního onemocnění 
COVID-19, neboť naše organizace 
prostřednictvím sociálních služeb 
poskytuje péči především nejohro-
ženější cílové skupině – seniorům.
Děkuji všem dárcům, ať už zná-
mým či neznámým, právnickým 
i fyzickým osobám, za projev soli-
darity a lidskosti, jak se seniory, kte-

ří využívají naše sociální služby, tak 
i s našimi zaměstnanci.
Mé poděkování také směřuje k na-
šemu zřizovateli, Městu Kojetín, 
za výbornou spolupráci, pomoc 
a podporu. Poděkovat se také patří 
pracovníkům Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje, Odboru sociálních 
věcí, především za poskytování 
informací. V neposlední řadě pat-
ří veliké poděkování Asociaci po-
skytovatelů sociálních služeb ČR, 
která nás tímto náročným obdobím 
denně provázela vypracovanými 
postupy a doporučeními. V těchto 
obtížných dobách se projevila síla 
Asociace, její profesionalita a vý-

znam pro všechny poskytovatele 
sociálních služeb v ČR.
To největší poděkování však patří 
všem zaměstnankyním organizace 
Centrum sociálních služeb Kojetín, 
a to za mimořádně obětavou péči 
o všechny klienty, za maximálně 
zodpovědné chování a za jejich lo-
ajalitu k zaměstnavateli. Bez tako-
výchto zaměstnanců by nešlo tuto tí-

živou situaci 
zvládnout. 
Velmi si 
toho vážím.

Blanka 
Laboňová, 

ředitelka 
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náboženská obec cČsH Kojetín a tovačov 

5. 7. 2020 Neděle
slavnostní BoHoslužBY

k uctění památky sv. opata Prokopa,
slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje

i 605 let Mistra Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

12. 7. 2020 Neděle – 6. po svatém Duchu
BoHoslužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

19. 7. 2020 Neděle – 7. po svatém Duchu:
sv. Marie Magdalény

slavnostní BoHoslužBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

26. 7. 2020 Neděle – 8. po svatém Duchu
BoHoslužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 8. 2020 Neděle – 9. po svatém Duchu
RodInné BoHoslužBY

od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)
od 10.00 hodin v Husově sboru

program svátečních bohoslužeb v červenci a srpnu 2020

„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte.
Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete.

Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.“ Lukáš 12,29-30

církev Československá husitská

9. 8.2020 Neděle – 10. po svatém Duchu
BoHoslužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 8. 2020 Neděle – 11. po svatém Duchu:
Marie, matky Páně

slavnostní BoHoslužBY
od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 8. 2020 Neděle
Hodovní pRoHlídKa
Husova sboru (synagogy)
od 15.00 a od 16.00 hodin

23.8.2020 Neděle – 12. po svatém Duchu
BoHoslužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

30. 8. 2020 Neděle – 13. po svatém Duchu
BoHoslužBY

od 10.00 hodin v Husově sboru

6. 9.2020 Neděle – 14. po svatém Duchu
s požehnáním dětem do nového školního roku

RodInné BoHoslužBY
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a

oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům 
i veřejnosti v pondělí a ve středu 
od 9 do 15 hodin. Jinak dle dohody. 
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 
511 nebo pište na email: ccsh.koje-
tin@centrum.cz
Naší sestrou farářkou je Petra Hruš-
ková z Přerova, tel: 606 207 782 
email: petra.hruskova@email.cz 
Od června je opět možné požádat 
o prohlídku našeho Husova sbo-
ru (synagogy). Prohlídku je třeba 
objednat předem na farním úřa-
dě nebo VIC Kojetín, Masarykovo 
nám. 8, telefon: 581202202 https://
mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-infor-
macni-centrum
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“! Podrobnější 
informace a aktuální data setkání 
i mnoho dalšího najdete na našich 
webových stránkách: http://ccshko-
jetin.cz/ Fotogalerie: https://www.
zonerama.com/captainjtc a v aktu-
álním čísle Kojetínského zpravoda-

je: https://mekskojetin.cz/archiv-ca-
sopisu 
FB profil: https://www.facebook.
com/ccsh.kojetin/?ref=bookmarks 
Aktuálně z CČSH: https://www.ak-
tualne.ccsh.cz/
CČSH tradičně i letos vyhlašu-
je poutě do Kostnice, na Sázavu 
a Ostravici. Podrobnější informa-
ce na webu: http://www.ccsh.cz/ 
a http://ccsholomouc.cz/ či na kte-
rémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradič-
ně zve na letní 
duchovní cvičení 
do Brna Lipové 
a zájezd do 
kláštera ve fran-
couzském Tai-
zé: http://www.
ccshbrno.cz/
ÚR CČSH v Pra-
ze srdečně zve 
na slavnostní 
bohoslužbu do 
Betlémské kaple 
u příležitosti 605. 

výročí mučednické smrti Mistra Jana 
Husa v sobotu 5. července 2020 od 
15.00 hodin na ČT2. Bohoslužbu 
bude živě přenášet Česká televize: 
http://www.ceskatelevize.cz/

Radostné oznámení:
Novým biskupem olomoucké 
diecéze CČSH byl zvolen bratr To-
máš Chytil, rodák z Kojetína. Dne 
30. 5. LP2020 byl zvolen novým 
biskupem naší olomoucké diecézi 
CČSH bratr Tomáš Chytil.
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Ordinován byl dne 14. 6. LP2020 
v zaplněném Husově sboru v Olo-
mouci. Tomáš Chytil (1977) je fa-
rářem CČSH v Ostravě–Svinově 
a v Ostravě–Polance. Do roku 
2003 byl členem náboženské obce 
v Kojetíně, kde pod vedením du-
chovních manželů, Dobromila 
a Olgy Malých, postupně přijal svá-
tosti křtu, večeře Páně a biřmování. 
V letech 1997–2003 studoval Hu-
sitskou teologickou fakultu Univer-
zity Karlovy v Praze, obor husitská 
teologie – psychosociální vědy. 
Praktickou část přípravy pro ducho-
venskou službu vykonal od listopa-
du 2000 do května 2001 v Praze 
– Vinohradech pod vedením místní-
ho faráře Daniela Majera. Po ukon-
čení vysokoškolského studia přijal 
dne 25. 10. 2003 svátost kněžského 
svěcení v domovské náboženské 
obci v Kojetíně. Od roku 2004 byl 

církev Československá husitská
v Ostravě–Svinově ustanoven fará-
řem, od listopadu 2005 byl pověřen 
administrováním náboženské obce 
v Ostravě–Polance. V srpnu 2008 
absolvoval pěší pouť do Santiaga 
de Compostely, tzv. francouzskou 
cestu ze Saint Jean Pied de Port. 
O deset let později do Compostely 

doputoval tzv. portugalskou cestou 
z Porta. Je ženatý, má dvě děti. Mezi 
jeho oblíbenou hudbu patří Dream 
Theater, Nightwish, Ennio Morrico-
ne, Vlasta Redl. Knihy, ke kterým se 
rád vrací, jsou Bible, Mika Waltari 
– Egypťan Sinuhet, Herrmann He-
sse – Siddhártha.                  Jiří Pleva

Biblický verš měsíce:Myšlenka měsíce:citát měsíce:

anekdota měsíce:

MěKS Kojetín hledá
pRoGRaMovéHo

pRacovníKa KultuRY
Požadavky:

- středoškolské vzdělání
s maturitou

- řidičský průkaz
- pokročilá znalost práce na PC

(grafické programy výhodou)
- schopnost komunikace

s veřejností
- samostatnost

- organizační schopnosti
- bezúhonnost

Práce na plný úvazek
na dobu určitou.

nástup možný
od 1. srpna 2020.

Bližší informace:
MěKS Kojetín, náměstí Republiky 1033

Telefon: 581 76 20 46, 774 001 405

Stálé celoroční expozice

ztracená tvář hané
(Ze života na Hané)

expozice muzea vIc Kojetín, Masarykovo náměstí 8

hrŮzostraŠné sKlepení
(atRaKce, KteRá Má vZBudIt stRacH)

sklepní prostory vIc Kojetín, Masarykovo náměstí 8

židovsKý KoUteK
(stRuČné dĚJInY žIdovsKé KoMunItY v KoJetínĚ)

synagoga Kojetín, Husova ulice

VIC otevřeno o prázdninách:
po-pá 9-11.30 a 12.30-17.00, so a ne 10-11.30 a 12.30-17.00 hodin
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příměstský tábor pro děti s aspergerovým syndromem
Letošní prázdniny jsou plné změn 
souvisejících s omezeními způso-
bených pandemií koronaviru. Mno-
ho provozovatelů letních táborů 
letos vůbec tábory nepořádá nebo 
omezuje počty účastníků. Řada ro-
dičů má problém najít pro své děti 
místo na některém z prázdninových 
pobytů nebo příměstských táborů. 
V ještě těžší situaci se ocitají ro-
diny s dětmi s Aspergerovým syn-
dromem, který je jednou z forem 
poruch autistického spektra. Je 
velmi obtížné nalézt tábor pro tyto 
děti vhodný, neboť hůře navazují 
nové sociální kontakty, jsou emoč-
ně velmi citlivé, často bývají fixová-
ny na jednu osobu a mají problémy 
s porozuměním ironii a humoru. 
Tato specifika znesnadňují začle-
nění do kolektivu vrstevníků.
Spolek Jdeme Autistům Naproti 
- JAN Olomouc, který nabízí dvě 
sociální služby dětem a mladým 
dospělým s poruchou autistické-
ho spektra a jejich rodinám z Olo-
mouckého kraje, se proto rozhodl 
v letošním roce rozšířit nabídku 
svých fakultativních služeb. “Již 
v minulosti jsme nabízeli příměst-

ské tábory pro děti s poruchou 
autistického spektra, ale letos po-
prvé jsme se rozhodli organizovat 
příměstský tábor přímo pro cílovou 
skupinu dětí s Aspergerovým syn-
dromem”, říká vedoucí služby soci-
ální rehabilitace Marcela Šotolová. 
“Pro pracující rodiče může být ná-
ročné najít v době prázdnin pro své 
děti vhodný program, který by jim 
poskytl podněty pro jejich rozvoj. 
A právě na to se v našem projektu 
nyní zaměřujeme. Děti s Asperge-
rovým syndromem budou fungovat 
po dobu tábora ve skupině. Tím 
se posílí jejich sociální dovednosti 
a třeba získají i nové přátelé”, dodá-
vá psycholožka služby sociální re-
habilitace Petra Žváčková, autorka 
programu tábora pro klienty služby. 
Účelem této aktivity je zpřístupnit 
příměstský tábor dětem s Asperge-
rovým syndromem a pomoci jim tak 
získat nové znalosti a dovednosti 
prostřednictvím nácviků chování 
v různých sociálních situacích. Psy-
choložka i asistenti se zaměří se 
na to, aby děti prožily krásný týden, 
v němž budou rozvíjet svůj poten-
ciál. Aktivity projektu Tábor pro děti 

s Aspergerovým syndromem jsou 
finančně podpořeny z dotačního 
programu Olomouckého kraje.
Služba sociální rehabilitace nabízí 
kromě letních příměstských táborů 
také nácviky sociálních dovedností, 
individuální intervence, setkávání 
dětí a mladých dospělých s Asper-
gerovým sydromem, zvukohrátky 
a další aktivity. Více podrobností 
o činnosti této služby i o problemati-
ce autismu či Aspergerova syndromu 
můžete dozvědět na www.jan-olo-
mouc.cz, na https://www.facebook.
com/jdemeautistumnaproti/ nebo pří-
mo u vedoucí služby Marcely Šotolo-
vé na telefonu 733 742 169. 

Jaroslava Muzikantová

Junák - český skaut - středisko 714.03 Kojetín
Z důvodu pandemické situace

způsobené koronavirem
covid-19 se na doporučení
Ministerstva zdravotnictví
České republiky vydané

dne 15. května 2020

stanový táBoR
v termínu

4.–18. července 2020
Bude Konat pRo 
vŠecHnY vĚKové

KateGoRIe. 

putovní tábor
pořádaný

1.–4. července 2020
pro děti 11–15 let

se RuŠí!!!
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Inzerce

* MěKs Kojetín – sokolovna, náměstí Republiky 1033
* Informace vIc, Masarykovo náměstí 8

* Knihovna – vIc, Masarykovo náměstí 8
* potraviny dobrůtky od verunky, tyršova 1393
* potraviny dolaBuž Masarykovo náměstí 54

* tRaFIKa Masarykovo náměstí 33
 * potraviny, padlých hrdinů 1023

* Ivana Krejčiříková, Kovalovice 45
od 10. na www.mekskojetin.cz/kojetinsky-zpravodaj

prodejní místa
Kojetínského zpravodaje v Kojetíně
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pohledem fotografa

Když si vyrazíte na návrší severozápadně od Kojetína, 
můžete při přiblížení dalekohledem nebo fotoapará-
tem zaregistrovat i panorama Kroměříže s jeho domi-
nantami. Tady jsou zleva vidět – věž arcibiskupského 
zámku Kroměříž z roku 1690, kostel Všech svatých 
v Hradisku u Kroměříže (1776) a těsně za ním věž far-
ního kostela Nanebevzetí Panny Marie (1724–1736) 
a nakonec věže kolegiálního kostela sv. Mořice (1260, 
obnoven 1851).

Do kostela Jména Panny Marie ve Křtinách věnovali 
na svatodušní svátky v roce 1946 svůj obraz poutníci 
z Kojetína. Na obraze vidíme zjevení Křtinské Madony 
nad městem s kostelem. Podoba náměstí naznačuje 
stav na počátku 20. století. Nápis dole na obraze říká: 
„Panně Marii křtinské věnovali tento obraz za zachráně-
ní farního kostela v Kojetíně a celého města Kojetína ve 
válečné litici v květnu 1945 vděční poutníci. Obnoveno 
1994.“ Autorem obrazu je uváděn akad. malíř Jan Sázel,  
kojetínský rodák (1898-1968), a kojetínská farní kronika 
dále uvádí, že se tehdejší pouti zúčastnilo 350 osob.

Zdeněk Krybus (narozen 21.8.1923 v Kojetíně, zemřel 
3.1.2007 v Praze) je autorem sochy maršála I.S.Koně-
va, která byla odhalena v Praze-Dejvicích v roce 1980. 
Letos na jaře byla tato socha za dramatických okolnos-
tí z podstavce odstraněna a byla z toho i česko-ruská 
roztržka, mediálně prezentovaná. V Kojetíně představu-
je dílo Z. Krybuse socha Osvobození z roku 1970 (na 
snímku), plastika Svépomoc (1971) u paneláků v Tyršo-
vě ulici a Hladový pochod nezaměstnaných 1931 z roku 
1972 na Tržním náměstí.

Jiří Šírek

Rozvodněná Haná – v noci z 26. na 27. června 2020 
udeřily na Prostějovsku a Vyškovsku přívalové deště  
s bouřkami. Řeky Haná a Valová dosahovaly 3. povod-
ňového stupně a Haná u Kojetína se proměnila z malé 
říčky v naplněný říční tok.
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vzpomínky

Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Dne 13. července 2020 si připomeneme nedožité 28. narozeniny
našeho milovaného syna, bratra, bratrance a vnuka,

pana Jiřího Zakopala
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Dne 13. srpna 2020 uplyne sto let od narození

Mvdr. otakara Řihoška
veterinárního lékaře působícího na Kojetínsku.

S úctou a láskou vzpomínají rodiny Řihoškova, Ptáčkova a Gambova.

Blahopřání

Dne 2. července 2020 oslaví

pan oldřich Baďura
významné životní jubileum – sedmdesátiny.

Do dalších let mu přejí všechno nejlepší, mnoho zdraví, štěstí
a krásných mysliveckých zážitků dcera Anna a syn Oldřich s rodinami. 

Dne 1. srpna 2020 oslaví krásné kulaté narozeniny – devadesát let

paní Marie Zonková z Kojetína
Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, životního optimismu a spoustu šťastných chvil

přeje kamarádka Marie Bosáková a ostatní příbuzenstvo.

Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý…

Dne 1. července 2020 to bude sedm smutných let, co nás opustil
 

pan Jaroslav Zapletal (Károš)
a 16. července 2020 čtyři smutné roky, co nás opustila i jeho manželka

paní Marie Zapletalová
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Jaroslav,

dcery Marie a Naďa s rodinami, vnoučata, pravnoučata,
sestry Jiřa a Anička, kamarádi, sousedé …

Udělali jste, nač Vám síly stačily, a osud udělal, co chtěl…


