
Ať žijí prázdniny!

Ročník XVIII Číslo 7- 8 červenec - srpen 2017 12,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Ano, jsou tu, dlouho očekávané hlavně dětmi, ale i jejich 
rodiči a učiteli. Prázdniny mají letos 65 dnů a jistě jsou 
hlavně o cestách na dovolenou, poznávání nových krajin 
a o spoustě zážitků.
Budete-li zrovna v Kojetíně, nezapomeňte navštívit kou-
paliště, na kterém došlo k úpravám v bufetu a hlavně 
jeho sportovní zázemí a dětské hřiště jsou na vysoké 
úrovni. Spoustu možností pro sport a odpočinek, nejen 
pro dospělé, nabízí areál sokolovny, je určen opravdu 

pro širokou veřejnost a bude se zde líbit dětem i rodičům. 
Zajít můžete i na ostatní hřiště v Kojetíně, Popůvkách 
a Kovalovicích, a na další sportovní areály, které také 
doznaly změn k lepšímu. Platí to zejména o loděnici, kte-
rá má vybudované nové zázemí. Fotbalový stadion se 
pyšní novým závlahovým systémem. Takže přeji krásné 
prázdniny, naplněné sportem i odpočinkem.

Jiří Šírek, foto: MěKS Kojetín
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na svém zasedání konaném dne 14. června 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- schválila rozpočtové opatření 
č. 7/2017, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
• nové příjmy ve výši     69,5 tis. Kč
• nové výdaje ve výši    69,5 tis. Kč,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Předlažba chodní-
ku u RD č. p. 1078, ulice Chytilova, 
Kojetín,“ mezi objednatelem Měs-
tem Kojetín a zhotovitelem TECH-
NIS Kojetín spol. s r. o., za nabídko-
vou cenu 140.373,32 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Výměna střešní 
krytiny na objektu ZŠ Sladovní 492 
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Miroslavem Chalán-
kem, za nabídkovou cenu 177.120 
Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Výměna podlaho-
vých krytin v učebně a tělocvičně 
MŠ Masarykovo náměstí v Kojetí-
ně“ mezi objednatelem Městem 
Kojetín a zhotovitelem Alešem Ber-
kou, Štarnov, za nabídkovou cenu 
129.784,58 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 

na vypracování projektové doku-
mentace pro skutečné provedení 
stavby k investiční akci „Rekon-
strukce KD Popůvky“ mezi objed-
natelem Městem Kojetín a zhotovi-
telem BM Baumas spol. s r. o., Kro-
měříž, za nabídkovou cenu 118.000 
Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy 
o dílo k investiční akci „Výměna 
termatexových akustických podhle-
dů a LED světel v učebnách v ob-
jektu ZŠ náměstí Míru v Kojetíně“ 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem Ladislavem Brad-
nou, Kojetín, za nabídkovou cenu 
207.637 Kč bez DPH,
- souhlasila se záměrem využití 
zbytkového tepla z bioplynové sta-
nice Agrodružstva Kojetín k ohřevu 
vody na koupališti v Kojetíně,
- uložila odboru VŽPD, zajistit 
do RM 9/2017, technické řešení 
k propojení zdroje tepla s bazény 
na koupališti včetně zpracování 
projektové dokumentace,
- uložila FO zajistit, ve spolupráci 
s dodavatelem tepla do RM 9/2017, 
návrh smluvních podmínek na do-

dávku tepla z bioplynové stanice 
Agrodružstva Kojetín,
- schválila v souladu s ustanove-
ním § 102, odst. 2, písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů Organizační řád Městského úřa-
du Kojetín, včetně jeho pěti příloh,
- vzala na vědomí informaci o no-
vých povinnostech obcí v souvis-
losti s účinností zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škod-
livými účinky návykových látek, 
s tím, že:
• i nadále bude Město Kojetín pro-
tidrogovou politiku provádět for-
mou podpory zájmové činnosti dětí 
a mládeže a podporou organizací, 
které se na tuto problematiku za-
měřují,
• kontrolu povinností stanovených 
zákonem v souladu s ustanovením 
§ 30, odst. 2, zákona bude prová-
dět výhradně městská policie,
- souhlasila se záměrem úprav 
obřadní síně v budově Městského 
úřadu Kojetín, dle předloženého 
projektu Ing. Pavla Kramply.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 19. zasedání konaném dne 27. června 2017

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo poskytnutí investičního 
příspěvku ZŠ Kojetín, Svatoplu-
ka Čecha na vybudování jazykové 
učebny a obnovení učebny výpo-
četní techniky v celkové výši 850 
tis. Kč,
- schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zapojují do rozpočtu:
• nové příjmy ve výši 736,50 tis. Kč
• nové výdaje ve výši 736,50 tis. Kč,
- toto opatření zahrnuje:
- přijetí a současně použití účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR ve výši 
736,50 tis. Kč, určené na výkon so-
ciální práce pro rok 2017,
- poskytnutí účelového investičního 
příspěvku ZŠSČ Kojetín, p. o. na 
vybudování jazykové učebny a ob-
novení učebny výpočetní techniky 
v celkové výši 850 tis. Kč,
- navýšení rozpočtu na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci po-
likliniky o 250 tis, Kč (na 1,25 mil. 

Kč) proti zapojení rezervy na opra-
vy majetku,
- nový výdaj na vybudování teplo-
vodního kanálu k připojení koupa-
liště ve výši 3 mil Kč, který je krytý 
z finanční rezervy,
- v oblasti nakládání s majetkem 
města schválilo:  
- uzavření Nájemní smlouvy 
a smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti na stavbu cy-
klostezky,
- uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí směnné pozemků na stavbu 
cyklostezky,
- uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní o nabytí části po-
zemku p. č. 4447/1 na stavbu cy-
klostezky,
- prodej části pozemku p. č. 656/1 
a 656/2,
- prodej části pozemku p. č. 40/1,
- nabytí části pozemku p. č. 5763/8 
na rekonstrukci ul. Mlýnská,

- nabytí části pozemku p. č. st. 694 
na rekonstrukci ul. Mlýnská,
- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti společnosti TECHNIS Kojetín 
spol. s r. o. za rok 2016.

Jiří Šírek

ZMěnA oRdInAČní doby

MUdr. Jana Mathonová, 
dětský lékař s. r. o.

ul. 6. května 1373, Kojetín

Od 1. června 2017 ordinuje: 

pondělí:
7.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin

úterý:
7.00 - 13.00 hodin

středa:
7.00 - 13.00 hodin

čtvrtek:
7.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin

pátek:
7.00 - 13.00 hodin
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Ve zkratce
• V krátkosti bych se chtěl vrátit 
k některým akcím, které se 
v uplynulých týdnech konaly:
- 13. května 2017 byla požehnána 
opravená kaple sv. Anny u silnice 
do Měrovic nad Hanou a procesí 
poutníků pak zamířilo do farního 
kostela v Kojetíně.
- 27. května 2017 se konal nultý roč-
ník cyklistické akce Střední Hanou 
na kole za účasti stovek cyklistů 

a nadšenců jízdy na kole s dojez-
dem na hřišti v Ivani. Výsledky akce 
jsou uvedeny níže.
- Hned následující den, 28. května 
2017, proběhla v sále Sokolovny 
Velká cena města Kojetína, která 
představila tanečníky standardních 
a latinskoamerických tanců.
- V pátek 2. června 2017 se konal 
na Masarykově náměstí Den s Inte-
grovaným záchranným systémem, 

na kterém se prezentovaly jednot-
livé složky IZS a byla předána vy-
znamenání policistům a spolupra-
cujícím organizacím. Převzal jsem 
vyznamenání, které považuji za 
důkaz dobré spolupráce Města Ko-
jetín s Policií České republiky i za 
důkaz spolupráce Městské policie 
a Policie ČR.

Jiří Šírek

SLEdUJTE
 AKTUÁLní dění
VE MěSTE nA:

www.kojetin.cz
KULTURní

noVInKy A AKcE
(MěKS, knihovna, VIc, 

muzeum, letní kino) nA:
www.mekskojetin.cz

Zdařilý nultý ročník 
cyklistické akce 
„Střední Hanou
na kole“
Registrovaní účastníci podle 
obcí:

Němčice nad Hanou   69
Tovačov   63
Kojetín    58
Ivaň    57
Troubky    41
Uhřičice   26

Lobodice   24
Oplocany   24
Měrovice nad Hanou  22
Záříčí    17
Křenovice   15
Obědkovice   13
Polkovice   12
Stříbrnice     6
CELKEM             447

Do cílové stanice dojelo 356 cyklis-
tů, z toho 272 projelo celou trasu.
Nejstarší účastník - Vojtěch Gre-
govský z Lobodic - 81 let. Nejmlad-
ší účastnice, dvojčata z Tovačova, 

Tatiana a Michaela Pavlíkovy (věk 
jeden rok) jely ve vozíku za kolem.
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Kuchyňský bioodpad 
do směsného odpadu 
nepatří
Vadí vám zapáchající popelni-
ce? Pokud ano, stačí popelnici 
dát do stínu, nechat pootevřené 
víko a hlavně do popelnice nedá-
vat kuchyňský bioodpad. Neje-
fektivnějším způsobem nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem 
především odpadem z kuchyně 
(včetně plesnivého pečiva) je kom-
postování. Přirozeným rozkladem 
bioodpadu v kompostérech vznikají 
vhodné podmínky pro řadu organis-
mů, které právě tento odpad zpra-
covávají. Jinak řečeno, když se do-
drží správné postupy pro kompos-
tování, bioodpad přímo mizí před 
očima a především nezapáchá! 
Většina lidí ovšem neví, za jaký 
konec tuto problematiku uchopit 
a raději hodí bioodpad do popelni-
ce. Kompostování přitom není žád-
ná věda a v následujícím návodu se 
o tom přesvědčíte. Je potřeba dodr-
žet základní podmínky:
1. Udržování správného poměru 
dusíku a uhlíku (n:c)
Jinak řečeno také „kombinování 
hnědého se zeleným“. Zelený od-
pad je bohatý na dusík a vodu (např. 
tráva) a hnědý odpad je bohatý na 
uhlík (např. suché listí). Pozor ov-
šem v období podzimu! Suché listí 
je dobré kombinovat například s trá-
vou, jinak se v jedné hromadě listy 
na sebe nalepí a vytvoří neprostup-
ný „krunýř“, po kterém steče veške-
rá voda, jádro kompostu vyschne 
a proces rozkladu se zastaví. Listí 
je lepší ponechat v pytlích a průběž-
ně přidávat na kompost spolu s trá-
vou. Smíchat trávu s listím můžeme 
také jednoduše poházením listí na 
trávu, kterou se chystáme posekat. 
Dojde-li listí, můžeme použít popel 
ze dřeva (pozor, ne popel z uhlí!).
2. Správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kom-
postu je velice důležité, protože 
jakmile je v kompostu více vody, 
než má být (tzn. po zmáčknutí kom-
postu v dlani z něj vytéká voda), 
začne kompost hnít a tím pádem 
zapáchat. Velkému množství vody 
se dá předejít přidáním suchého 
bioodpadu (např. piliny, suché listí, 

Informace pro občany
nebo nerecyklovatelný papír – pa-
pírové utěrky, proložka od vajíček, 
atd.). Když je v kompostéru málo 
vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se 
sype), organismům se přestává 
dařit, v kompostéru se mohou ob-
jevovat mravenci a odpad neubý-
vá. Poté stačí kompost zalít vodou. 
Pokud kompost zmáčknete v dlani, 
nevytéká z něj žádná voda a hmota 
drží při sobě, máte vyhráno. 
3. Přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probí-
halo tak, jak má, je dobré jednou 
za čas kompost „překopat“. Nejen 
že se kompost provzdušní, ale také 
budou mít organismy k nové hmotě 
přístup ze všech stran, a ne pouze 
ze spodu, jak tomu je u nepřekopa-
ného kompostu. Tady platí známé 
pravidlo: Je váš kompost cítit? Pře-
kopejte ho! A opravdu to funguje. 
další praktické rady, jak zdoko-
nalit kompostování
- Mějte kompost ve stínu a ve sty-
ku s půdou, případně do něj čas od 
času přidejte zeminu.
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte 
bioodpad, po každém vyprázdnění 
vypláchněte vodou a s ní pak kom-
post zalejte. Nádoba bude vyplách-
nutá a kompost dostatečně vlhký.
- Slupky od citrusových plodů se 
dají také kompostovat, ale nesmí 
jich na kompost přijít příliš mnoho 
zároveň.
- Dají se kompostovat i proložky od 
vajíček, plesnivé pečivo a také pe-
čící papír.
- Věci, které do kompostéru nepatří, 
poznáte tak, že v něm zůstanou po 
celou dobu kompostování.
- Na kompost můžete dát i kosti, 
nebudou vám zapáchat v popelnici. 

Pokud se nerozloží, není problém 
je z kompostu vysbírat.
- Kompostujte pomocí žížal, pro-
tože žížaly stimulují činnosti orga-
nismů, rozmělňují bioodpad (čímž 
kompost provzdušňují) a také jsou 
indikátorem toho, že je kompost 
v pořádku. Je-li s kompostem něco 
špatně, žížaly jej opouštějí.
- Menší kusy odpadu se rychleji 
kompostují. Tohle pravidlo platí na-
příklad u větví. Pokud domácnost 
nevlastní štěpkovač, může si po-
moci sekačkou na trávu, která vět-
vičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způ-
soby, například na volně ploše, na 
starém hnojišti nebo v nádobě přímo 
určené ke kompostování (v kompo-
stéru). Třetí varianta je v dnešní době 
nejvýhodnější, protože esteticky lépe 
působí, zabraňuje návštěvám škůd-
ců a také částečně chrání kompost 
před promáčením a vysušením. 
buďte si jistí, že vyhazováním 
biologicky rozložitelného odpa-
du, především toho kuchyňské-
ho, do kompostérů, předejdete 
zápachu ve vašich popelnicích 
se směsným komunálním odpa-
dem, a navíc se zbavíte složky 
odpadu, za kterou obec/město 
potažmo i vaše domácnost zby-
tečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací 
o kompostování, nebo se zajímáte 
o efektivní třídění odpadů, máte mož-
nost na YouTube zdarma zhlédnout 
pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. 
Mnoho úspěchů v kompostování 
a nezapáchající popelnice přeje 
tým mojeodpadky.cz 

Radek Staňka 
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

RodInnoU oSLAVU nEbo SVATbU
MůžETE SLAVIT V PRoSToRÁcH VIc KoJETín

K těmto příležitostem MěKS Kojetín krátkodobě pronajímá
SÁL, bISTRo I nÁdVoří

Vzdělávacího a informačního centra
Masarykovo náměstí 8, Kojetín

Informace na telefonech: 581 202 202, 774 001 403
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Poslední květnová neděle byla 
v Kojetíně ozdobena událostí, 
kterou naše město dosud nepo-
znalo. Zástupce generálního part-
nera Velké ceny města Kojetína 
ve standardních a latinskoameric-
kých tancích 2017, Leoše Ptáčka, 
jsme se zeptali, jaký ohlas vzbudi-
la soutěž mezi diváky přímo v bu-
dově Sokolovny.

Jednalo se o první ročník tzv. po-
stupové soutěže, která je součástí 
celorepublikového seriálu. Nám se, 
ve spolupráci s KST Swing Kromě-
říž, podařilo koupit licenci pro Ko-
jetín. Byli jsme velmi napjatí, zda 
se budou taneční páry hlásit do 
soutěže, která zatím nemá žádnou 
tradici. 337 přihlášených dvojic ale 
předčilo naše očekávání a publi-
kum, které zaplnilo sál kulturního 
domu na sokolovně vytvořilo fan-
tastickou atmosféru. Za celý den 
se přišlo podívat téměř pět set lidí, 
převážně z řad místních. Několikrát 
jsem zaslechl moderátora přirov-
návat atmosféru k mistrovství ČR, 
které se letos uskutečnilo v pražské 
Lucerně. Návštěvníci v obecen-
stvu byli nadšení a reagovali velmi 
spontánně. Odpověď tedy zní – byli 
jsme naprosto spokojení, ta obrov-
ská kopa práce kolem příprav sou-
těže nepřišla nazmar, lidé byli sku-
tečně fantastičtí!

Přišlo se podívat téměř pět 
set lidí, převážně z řad míst-
ních. Návštěvníci v obecen-
stvu byli nadšení a reagovali 
velmi spontánně.

Velká cena města Kojetína v tancích 2017
do Kojetína tedy přijely taneční 
páry z celé republiky?
Z České republiky, Polska a Slo-
venska. Soutěž měla opravdu vyso-
kou úroveň a ani naši nejmenší se 
v silné konkurenci neztratili. K ra-
dosti svých příznivců získali několik 
medailových umístění!

řekl jste, že soutěž byla pořádá-
na ve spolupráci s Klubem spor-
tovního tance Swing Kroměříž…
Mluvme raději už o KST Swing Ko-
jetín!! V těchto dnech zakládáme 
odnož v Kojetíně, která se bude vě-
novat mládeži přímo u nás. Tanec je 
nejen fyzicky velmi náročný sport, 
ale je to především vhodný způsob, 
jak učit děti společenskému chová-
ní, držení těla, galantnosti… A je to 
také vhodná alternativa pro mladé 
sportovce, kteří nepreferují napří-
klad míčové čí silové sporty.
Plánujete, že soutěž bude v příš-
tích letech v Kojetíně znovu?
Ano jistě, dokonce jsem se k tomu 
zavázal v médiích, už není ces-
ty zpět. Chtěli bychom, aby Velká 
cena města Kojetína získala časem 
věhlas a stala se soutěží, o které 
se mluví s respektem a uznáním. 
První krok se i díky podpoře města, 
Olomouckého kraje a místních pod-
nikatelů podařil na výbornou.
Jak dlouho trvá, než je za-
čínající tanečník připravený 
pro první soutěž?
Připravený je během prv-
ní sezóny, děti se učí velmi 
rychle. První zkušenosti zís-
kávají v kategorii „tanec pro 
všechny“, pak jde o to, na 
jakou výkonnost se chtějí po-
sunout. Pokud se společen-
ským tancům chtějí věnovat 
jako výkonnostnímu sportu, 
je třeba velká podpora ze 
strany rodiny. Časová nároč-
nost není jiná, než příkladně 
u fotbalu, finanční náročnost 
ale odlišná je. Právě proto 
jsme přistoupili k založení 
taneční školy přímo v Ko-
jetíně. Rodičům ušetříme 
spoustu času, který by strá-

vili cestováním se svými ratolestmi 
na tréninky. Budeme moci čerpat 
dotační tituly v rámci města, Olo-
mouckého kraje, MŠMT apod. Bez 
financí z veřejného sektoru by pro 
většinu rodin byl tento sport na-
prosto nedostupný. Chtěli bychom 
zkrátka docílit toho, aby byl tanec 
v Kojetíně pro všechny děti.
Toto je možná i způsob, jak zapo-
jit mládež i z cikánských rodin!
To je jednoznačně příležitost. Na 
soutěžích potkáváme řadu dětí, kte-
rým koluje v žilách temperamentní 
cikánská krev, je na nich opravdu 
vidět, že rytmus mají v těle a jsou 
úspěšné. Musím ale připomenout, 
že nezbytná je maximální podpora 
rodičů a tady si výsledek opravdu 
odhadnout netroufám. Každopád-
ně jsme tu pro všechny obyvatele 
Kojetína, od září se těšíme na nové 
tváře v KST Swing Kojetín!

díky za rozhovor a přejeme hod-
ně úspěchů na soutěžích v násle-
dující sezóně.    redakční rada KZ

Mluvme raději už o KST Swing 
Kojetín! Zakládáme odnož 
v Kojetíně, která se bude vě-
novat mládeži přímo u nás. 

Pokud se děti společenským 
tancům chtějí věnovat jako 
výkonnostnímu sportu, je tře-
ba velká podpora ze strany 
rodiny.

Chtěli bychom zkrátka docílit 
toho, aby byl tanec v Kojetíně 
pro všechny děti.
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Hudba a zpěv v Kojetíně II - 14. díl
Taneční orchestr
osvětové besedy
v Kojetíně "diskant"
~1983 až 1994~

Vedoucí: Antonín Kytlica, od roku 
1984 až do ukončení činnosti Petr 
Vacek.

Pozn.: Orchestr přešel pod Osvě-
tovou besedu v Kojetíně od Sdru-
ženého závodního klubu podniku 
Technoplast v Chropyni, kde půso-
bil od roku 1967 a kde se v něm 
vystřídalo neskutečné množství 
muzikantů, zpěváků a zpěvaček, 
pod dlouhodobým vedením kapel-
níka Aloise Navrátila.

Vystoupení orchestru Diskant 
v Kojetíně v roce 1990, k 25. výročí 
od jeho založení.
Dlouholetí zpěváci orchestru: Marie 
Šubíková a Miroslav Vaněk.

Jejich jmenný seznam, včetně za-
kládajících členů je k nahlédnutí 
na webové stránce: http://diskant.
wz.cz/Soubory/chrono.html
Orchestr hrával hlavně populár-
ní a lidovou hudbu podle aranží  
Zdeňka Kucharčíka a Františka 
Nikodýma na tanečních zábavách 
a plesích nejen v Kojetíně, ale 
i jeho okolí.
Obsazení od roku 1983: Jiří Müller 
(varhany), Josef Hynek (baskyta-
ra), Jaroslav Večeřa (bicí), Franti-
šek Nikodým (kytara a trumpeta),  
Radovan Bártek (trumpeta),
Antonín Kytlica (alt-sax), Petr Va-
cek (tenor-sax), s alternací Zdeňka 
Gregora (tenor-sax).

Zpěv: Miroslav Vaněk, Zdena Juro-
vá, později Marie Šubíková.

V roce 1986 se obsazení orchestru 
zmenšilo o Antonína Kytlicu (alt-
-saxofon), kdy po něm vedení or-
chestru převzal Petr Vacek. V roce 
1987 ukončil po sedmnácti letech 
svou činnost v orchestru Josef Hy-
nek (baskytara), kdy poté převzal 
a hrával „basové party“ Jiří Müller 
na varhanový basový pedál. V roce 
1991 ukončil po 23 letech svou 
činnost František Nikodým (kytara 
a trumpeta).
V roce 1994 ještě nastoupil do or-
chestru až do jeho zrušení kytaris-
ta a zpěvák František Přikryl.

Vystoupení orchestru Diskant 
v Kojetíně v roce 1990, k 25. výročí 
od jeho založení.
Při této příležitosti byli přizvání 
k vystoupení někteří jeho býva-
lí členové a hráči z dob působení 
orchestru Diskant v Chropyni, pod 
patronací SZK Technoplast.
Zleva: Josef Kotek (j. h.), Antonín 
Kytlica, Eduard Herman (j. h.), Alois 
Navrátil (j. h.), František Nikodým 
a Zdeněk Kucharčík (j. h.).
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Městské kulturní středisko Ko-
jetín děkuje Františku nikodý-
movi za jeho dlohoudobý sběr 
a mapování hudby v Kojetíně. 
MěKS počítá s vydáním brožo-
vané publikace, proto prosíme 
a vyzýváme všechny pamětníky, 
hudebníky, zpěváky, bývalé i sou-
časné kapely, aby sledovali na 
stránkách zpravodaje pojednání 
o kojetínské hudbě a zpěvu 
a pokud by poznali nám ne-
známé tváře nebo právě jejich 
hudební počin zde nebyl ob-
sažen, ať se, prosím, zkontak-
tují s MěKS Kojetín (kancelář 
nám. Republiky 1033, telefon: 
581 76 20 46, 774 001 405) pro 
doplnění. Předem děkujeme!

MěKS Kojetín

Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým

Vystoupení orchestru Diskant 
v Kojetíně v roce 1990 k 25. výročí 
od jeho založení.
Baskytara: Josef Hynek (j. h.), kyta-
ra: František Nikodým.
Mimo záběr – bicí: Jaroslav Večeřa, 
varhany: Jiří Müller.

Hudba a zpěv v Kojetíně II - 14. díl

Vystoupení orchestru Diskant na 
plesu SRPŠ v Kojetíně v roce 1984.
zpěv: Marie Šubíková, baskytara: 
Josef Hynek, kytara: František Ni-
kodým, bicí: Jaroslav Večeřa.

Vystoupení orchestru Diskant na 
plesu SRPŠ v Kojetíně v roce 1984.
varhany: Jiří Müller, bicí: Jaroslav 
Večeřa, saxofony: Antonín Kytlica 
a Petr Vacek, trumpety: Radovan 
Bártek a František Nikodým.
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Mateřská škola Kojetín
Poslední dny
školního roku

Školní rok se nachýlil ke konci 
a před námi jsou vytoužené prázd-
niny a vše, co k létu patří. Teď už 
můžeme jen zavzpomínat na to, co 
jsme v jeho závěru školního roku 
prožili.
Hned zkraje měsíce jsme oslavili 
všichni společně Den dětí na školní 
zahradě MŠ hlavní budovy, kde pro 
nás členové kapely Countrio z Ho-
donína uspořádali koncert. Skládal 
se ze známých country a pohád-
kových písniček. Melodická hudba 
všechny rozparádila, dopoledne 
jsme si pořádně užili a ani jsme se 
nenadáli a hudební vystoupení bylo 
u konce. Díky hudebnímu zpestření 
nám celé dopoledne rychle uteklo 
a Den dětí jsme oslavili s nadšením.
Ve středu 7. června 2017 se děti 
ze třídy „Rybiček“ a „Pastelek“ vy-
pravily na výlet na hrad Helfštýn. 
Prohlédly si prostory hradu, ale nej-
více se těšily na pohádku „O princi 

Bajajovi“. Domů si přivezly jako pa-
mátku na výlet kouzelnou rolničku 
Kašpárka.
Ve čtvrtek 8. června 2017 navští-
vily děti odcházející do 1. třídy své 
starší kamarády v základní ško-
le, kde si vyzkoušely, jaké to je 
v roli školáka. Společně s prvňáčky 
si zazpívaly písničku „Už jde léto, 
už k nám jedou prázdniny" a odnes-
ly si vykreslený obrázek aktovky. Ve 
škole se nám moc líbilo!
V průběhu měsíce června navštívily 
děti ze třídy „Rybiček“, „Pastelek“, 
„Sluníček“, „Koťátek“ a „Srdíček“ 
také dětské oddělení v Městské 
knihovně MěKS Kojetín. Děti při-
vítala a připraveným programem 
provázela Iva Kusáková. Měli jsme 
možnost seznámit se s prostředím 
knihovny, s dětskými autory a kni-
hami plných pohádek, básniček, 
s encyklopediemi a naučnými kni-
hami. Vyslechli jsme si příběh 
z knihy „Veselá dobrodružství pra-
sátka Peppy“ a z knihy Knihovnické 
pohádky příběh „Vykrmená kniha“. 
Snažíme se, aby děti získaly ke 

knihám vztah a vracely se k nim 
především jako školáci, kdy již bu-
dou moci číst samy. Při odchodu 
se všichni loučili s příslibem, že se 
s rodiči do dětské knihovny určitě 
vrátí. Děkujeme za pěkné vyprávě-
ní a těšíme se na příští školní rok.
Ve čtvrtek 15. června 2017 nastal 
slavnostní den pro budoucí prv-
ňáčky. S dětmi se v obřadní síni na 
radnici rozloučili starosta města, ře-
ditelka školy i třídní učitelky. Každý 
budoucí prvňáček si odnesl malý 
dáreček, pamětní list a šerpu přes 
rameno „Předškolák 2017“. V od-
poledních hodinách ještě stihly nej-
starší děti z obou školiček navštívit 
školní jídelnu, kde měly možnost 
prohlédnout si prostory kuchyně 
i jídelny, kde většina po prázdni-
nách zasedne k dobrému obědu. 
Posvačili jsme zde a překvapením 
byl pro každého od zaměstnanců 
jídelny jahodový pohár. Děkujeme 
a těšíme se, že nám od září bude 
chutnat jako v tento den. 
Ve středu 21. června 2017 jsme 
se slavnostně rozloučili se školním 

Den dětí Indiáni - Srdíčka

Návštěva na základní škole

Indiáni - Pastelky

Pastelky na Helfštýně

Pastelky ve třídě

Den dětí

Den dětí

Rybičky na Helfštýně



7-8/17 Kojetínský zpravodaj

9

Základní škola nám. Míru Kojetín

Mateřská škola Kojetín

Rozloučení s budoucími prvňáčky

rokem. Již podruhé nás na školní 
zahradě u hlavní budovy navštívili 
sokolníci z Karviné. Předvedli nám 
ukázku výcviku dravců, děti se do-
zvěděly spoustu informací, dravce 
viděly zblízka a na závěr si je mohly 
i pohladit.
V závěru školního roku je ještě 
určitě na místě poděkovat všem 
partnerům a organizacím za spolu-
práci, rodičům za přízeň naší škole 
a všem zaměstnancům mateřské 
školy za obětavou práci v průběhu 
celého školního roku. Všem dětem 
přejeme krásné prázdniny! 
Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si 
mohou objednat fotografie ze slav-
nostního rozloučení na radnici ve 
fotoateliéru Jany Večeřové.

vedení MŠ

Rozloučení s budoucími prvňáčky

Rozloučení s budoucími prvňáčky

Vážení rodiče, po projednání s Radou města Kojetín
bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

PRoVoZ MATEřSKé šKoLy KoJETín PřERUšEn
VE dnEcH od 17. ČERVEncE 2017 do 11. SRPnA 2017
Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních.

PRoVoZ bUdE oPěT ZAHÁJEn 14. SRPnA 2017.
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).
V červenci i v srpnu bude provoz

pouze v MŠ v hlavní budově v Hanusíkově ulici.
Ivana Krčmařová, ředitelka MŠ

S „dračí smečkou“
do boje
Ve dnech 27. a 28. května 2017 se 
žáci naší školy zúčastnili závodů 
dračích lodí na Laguně v Přerově. 
Všechny kategorie, ve kterých se 
bojovalo, byly hojně zastoupeny. 
Naše loď dvaceti dráčat s bubeni-
cí změřila své síly s dalšími škola-
mi Olomouckého kraje. V sobotu 
jsme závodili na trati dlouhé 200 m. 
Všechny rozjížďky skončily vítěz-
stvím naší posádky, takže jsme se 

s velkou vervou, odhodláním a na-
ším bojovým pokřikem vrhli na zá-
věrečnou finálovou jízdu o medaile, 
kam se společně s námi probo-
jovaly další tři týmy z nabité kon-
kurence. Po obrovském zápase, 
s vypětím všech sil, jsme vybojovali 
krásné 3. místo, i když trošku zkla-
maní, protože po všech vyhraných 
předchozích kolech a roli favorita 
jsme mysleli na příčku nejvyšší. 
Po zaslouženém odpočinku jsme 
druhý den nastoupili k náročné 
a dlouhé trati na 1000 m. A to byl 

teprve boj, při kterém naše Dračí 
smečka potila krev, a dokonce jed-
nu loď předjela, i když vyjížděla dří-
ve než naše. Tady jsme našim sou-
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Základní škola nám. Míru Kojetín
peřům nedali vůbec žádnou šanci 
a všem ukázali záda. Zvítězili jsme 
s drtivou převahou a odváželi jsme 
si krásný pohár za 1. místo, ale 
také plno dojmů a zážitků. Odjížděli 
jsme s odhodláním, že určitě chce-
me v tomto super kolektivním spor-
tu pokračovat a slíbili si, že brzy 
pojedeme na další závody. Ty na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Ko-
naly se 17. června 2017 v Kojetíně, 
a bylo to dokonce Mistrovství ČR 
v závodu dračích lodí na dlouhé tra-
tě. Opět jsme závodili dvakrát, a to 
na tratích 1200 m a 200 m. V dlou-
hém a náročném závodu na 1200 
m naše posádky obsadily 1. a 3. 
místo, a při závodu na 200 m do-
konce 1. a 2. místo. Krátká trať byla 
neuvěřitelně napínavá od začátku 
až do konce, o výsledku musela 
rozhodnout až cílová kamera. Sice 
byla velká zima, ale i tak si všichni 
závody náramně užili a naše skvě-

lá Dračí smečka zase o kousíček 
stmelila kolektiv, projevila bojového 
ducha a utužila přátelství.
Posledních závodů letošního školní-
ho roku jsme se zúčastnili 22. června 
2017 v Hranicích na Mistrovství ČR 
v závodu škol na dračích lodích na 
200 m. Konkurence byla tentokrát 
největší. Naše Dračí smečka okouz-
lila novými, ručně malovanými dresy 
s emblémem draka a nápisem názvu 
naší posádky a novou vlajkou. Na 
začátku bylo jako vždy několik rozjíž-
děk pro nominaci do finále. V první 
rozjížďce jsme dojeli na krásném 2. 
místě, pak až na 4. a finále nám unik-
lo téměř o vlásek. Skončili jsme na 
5. místě a byli trošku rozčarovaní, 
že tentokrát poprvé nepojedeme 
o medaile. Někdo zkrátka v rozjížď-
ce vypadnout musí, a soupeři byli 
o něco málo lepší. Závody to ale 
byly krásné a velmi těsné a rozhod-
ně naše smečka ostudu neudělala, 

naopak byla naprosto rovnocenným 
soupeřem všem lodím. Medaile jsme 
si tentokrát poprvé tedy neodvezli, 
ale pocit z poctivých jízd plných na-
pětí a zdravého soupeření ano.
Velké poděkování patří bezesporu 
především kapitánce týmu, Simoně 
Večerkové, která celou dračí smeč-
ku sestavila, natrénovala, pádlova-
la i mohutně po celou dobu závodů 
psychicky podporovala. 
Žáci naší školy v Dračí smečce: 
Lucka Večerková, Terka Večerková, 
Natka Krejsová, Eliška Krejsová, 
Ondra Horák, Lucka Hudcová, Bar-
ča Mattová, Pavel Chvátal, Magda 
Patrášová, Terka Baďurová, Kuba 
Bureš, Mates Šóš, Denča Židlíková.
V příštím roce bychom chtěli v závo-
dech „dračáků“ pokračovat v duchu 
našeho hesla: „Hej, hej, hej, dračí 
smečka je nej! Pohár zvednem nad 
hlavu a ovládnem Moravu!“
Iva Trefilková (nepádlující, povzbuzující)

Praha zase naše
Praha a naši páťáci – to už se skoro 
rýmuje. Po mimořádně zdařilém pod-
zimním výletě žáků pátých tříd naší 
školy do hlavního města si nejen děti, 
ale i pedagogové, a dokonce rodiče 
malých cestovatelů vyžádali repete. 
Přece jen jsme při prvním pražském 
výjezdu nestihli plán. Tenkrát jsme 
děti provedli mezi základními „ka-
meny“ pražského věhlasu; areálem 
Pražského hradu včetně Zlaté uličky, 
prohlédli jsme si Chrám sv. Víta ze-
vnitř, prošli se po Zámeckých scho-
dech, dále pak po Karlově mostě 
a nenechali jsme si ujít podívanou na 
Staroměstském orloji.
Tentokrát naše putování po Praze 
získalo vysloveně letní nádech. Cí-
lem číslo jedna se totiž stal Petřín, 
snad nejatraktivnější pražský vrcho-
lek. Počasí bylo nádherné a výstup 
i prohlídku zajímavostí Petřína ješ-
tě umocnilo. Už výjezd nahoru na 
kopec byl zážitkem – rozhodli jsme 
se samozřejmě pro lanovku. Téměř 
přeplněná „tramvaj na lanech“ zdo-
lává na krátké trase velké převýše-
ní, o to krásnější ale nabízí výhled. 
A což teprve vyhlídka z Petřínské 
rozhledny! Oněch 299 schodů, kte-
ré vedou nahoru a zpět, prostě stojí 
za to vyšlápnout. A děti dovedly tu 
krásu i přes fyzickou námahu oce-
nit. Za odměnu se zašly pobavit do 

Zrcadlového bludiště, odkud se ni-
komu nechtělo, protože liliputem či 
obrem s minihlavou se nestanete 
každý den. A poté přesun k druhé-
mu hlavnímu cíli výpravy – na Vy-
šehrad. Klidnější břeh Vltavy a jeho 
dávná historie stojí vždy v pozadí 
za hlavními pražskými turistickými 
místy, a přitom nejsou o nic méně 
krásné. Sídlo prvního českého krále 
s atmosférou hlubokého středověku 
nám poskytlo útočiště k odpočinku 
a následně i poučení. Navštívili 
jsme zdejší sklepení s přehledem 
historie Vyšehradu a prošli jsme se 
po hradbách. Žáci kriticky zhodno-
tili, zda měl Horymír na Šemíkovi 
šanci doskočit či ne… 
Krásný pražský den rozhodně snesl 
srovnání se svým podzimním bra-
trem. Pochvalu za zdárný průběh 
zaslouží nejen pedagogický dopro-
vod ve složení Barbory Pešové, Jit-
ky Juračkové, Martiny Žákové, Mar-
kéty Matějkové a maminky Andrey 
Vrbové, ale především žáci tříd 5. A 

a 5. B. I tato druhá pražská výprava 
se zapíše do paměti všech na dlou-
há léta.              Markéta Matějková

Poděkování
Chceme upřímně poděkovat všem 
pracovníkům naší školy – peda-
gogům i správním zaměstnancům 
za práci, kterou vykonali ve pro-
spěch školy, našich žáků i jejich 
zákonných zástupců. Odcháze-
jícím žákům devátých a z části 
i pátých tříd přejeme hodně štěstí 
na jejich nových školách. Věří-
me, že jsme je všechny poctivě 
připravili na novou etapu života, 
a že se s nimi budeme setkávat na 
tradičních akcích školy. Příjemné 
a krásné léto všem.     Vedení školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Gymnázium Kojetín

Lékařka pro děti
a dorost ve škole

Dne 15. června 2017 proběhlo na 
prvním stupni naší školy diskusní 
setkání s pediatrem.
Doktorka Jana Mathonová žá-
kům sdělovala důležité informace 
o zdraví člověka a jak se bránit ne-
mocem, které na ně číhají ve všech 
ročních obdobích. Chtěla také po 
dětech, aby se zapojily do diskuse 
a ptaly se na věci, které je zajímají.  
Žáci z prvního stupně už většinou  
doktorku znají z ordinace, takže jim 
nedělalo problém povídat si a klást 

otázky. Setkání s doktorkou mělo tři 
základní body:
co je to prevence - všeobecně jak 
se chránit a jak předcházet nemo-
cem a úrazům.
Zdravý životní styl - co jíst,  důle-
žitost snídaně a pak celodenní stra-
vy, jak dodržovat pitný režim zejmé-
na v letních vedrech, proč jíst ovoce 
a zeleninu denně místo sladkostí.  
Varování před číhajícím nebez-
pečím před prázdninami - koupání 
v přírodě, na koupališti, jak na klíš-
ťata, co dělat při uštknutí hadem 
nebo bodnutí hmyzem, proč dávat 
pozor na úrazy při sportování, jízdě 
na kole, jak se chovat v lese. 

Našim nejmenším žáčkům se poví-
dání s doktorkou moc líbilo a jest-
li měl do tohoto dne někdo z nich 
strach z ordinace, ten se už příště 
bude na novou doktorku těšit.

 -ode-

Mistři rychlostní
kanoistiky z Gymnázia 
Kojetín
Gymnázium Kojetín připravuje pro 
následující školní rok v rámci školní-
ho vzdělávacího programu možnost 
pro sportovně nadané žáky věnovat 
se ve větší míře sportování pod od-
borným vedením. Výuka tělesné vý-
chovy bude rozšířena o jednu hodi-
nu. Předpokládáme, že zájem o tuto 
formu studia bude i v následujících 
letech. K tomuto přesvědčení nás 
vedou i výsledky některých našich 
současných žáků. Věnujme se tedy 
dnes trojici rychlostních kanoistů, 
kterými jsou Miroslav Kapoun, Jiří 
Minařík a Pavel Kapoun. Jejich do-
savadní letošní výsledky jistě stojí 
za připomenutí a v následujících 
řádcích si je zrekapitulujeme. 
Všichni tři přivezli medaile z Mistrov-
ství ČR na dlouhých tratích a dokon-
ce i dva tituly mistrů České republiky. 
Soutěžili na dvou nominačních závo-
dech, které se konaly na vodní ploše 
v Račicích, a zde si změřili své síly 
i s reprezentací Slovenské republiky.

V 1. závodu Českého poháru vyhrál 
Jirka Minařík na trati dlouhé 1 km 
a také závod na 500 m. Zlato zís-
kal i Mirek Kapoun na trati 1 km na 
dvojkajaku a na trati 500 m vylovil 
z račického kanálu bronz. Pavel 
Kapoun dojel na dvojkajaku jako 
druhý. Svými výsledky se Jirka Mi-
nařík nominoval na závody olympij-
ských nadějí do slovenských Pieš-
ťan, které se konaly v květnu. Tady 
v konkurenci borců z 31 zemí zís-
kal vynikající stříbrné místo na trati 
dlouhé 1 km.
Také druhé závody Českého po-
háru byly úspěšné a Jirka Minařík 
se nominoval na Olympijské hry 
mládeže, které se konají v červenci 
v Maďarsku. Mirek Kapoun na trati 
200 m obsadil 3. místo a vyhrál na 
čtyřkajaku společně se závodníky 
ze Sedlce a Sedlčan. Pavel Kapoun 
obsadil na trati 200 m 3. místo ve 
dvojkajaku. 
V červenci čeká jmenované kojetín-
ské závodníky Mistrovství ČR na 
krátkých tratích. Jirka ale v té době 
bude reprezentovat Českou repub-
liku v Maďarsku na výše zmíněných 
Olympijských hrách mládeže. Po-

ctivě se na tyto závody připravuje 
a zúčastnil se mimo jiné soustředě-
ní v Nymburku. Mirek se pojede na 
Mistrovství ČR připravovat do Sedl-
čan, Pavel se zúčastní soustředění 
v Kojetíně a bude se připravovat na 
domácí Moravě. Věříme, že všichni 
ve svých kategoriích obhájí pozice 
vynikajících kanoistů České repub-
liky a držíme jim palce.            M.M.

Úspěch ve volejbalovém
finále Sportovní ligy
základních škol ČR
Volejbalové reprezentaci Gymnázia 
Kojetín se v letošním ročníku Spor-
tovní ligy ZŠ podařil husarský kou-
sek. Z více než 450 přihlášených 
chlapeckých týmů se jí podařilo po-

stoupit do republikového finále. Ko-
nalo se 1. a 2. června 2017 v Liberci. 
Kvalifikovalo se do něj šest nejlep-
ších školních družstev České repub-
liky. Týmy byly rozlosovány do dvou 
tříčlenných skupin, ve kterých se 
utkaly systémem každý s každým.  
První dvě z obou skupin se potom 
utkaly křížem o postup do finále.

Ve skupině B na sebe narazily 
týmy Gymnázia Česká Třebová, 
Základní škola Brdičkova Praha 
a Gymnázium Kojetín. V prvním 
čtvrtečním zápase se naši hráči 
střetli s Gymnáziem Česká Třebo-
vá. I přes účast reprezentantů ČR 
v družstvu soupeře hráči Gymná-
zia Kojetín soustředěným a kvalit-
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Gymnázium Kojetín
ním výkonem dokázali jasně vyhrát 
ve dvou setech v poměrech 25:12 
a 25:13. Nebyl však čas na osla-
vy. Po krátké pauze už čekal dal-
ší soupeř, několikanásobný vítěz 
Sportovní ligy ZŠ Brdičkova Praha. 
Hráči GKJ v tomto zápase předved-
li skvělý výkon a především výbor-
ným podáním a útočnou hrou doká-
zali sebevědomého soupeře porazit 
2:0 na sety v poměru 25:8 a 25:21. 
Po tomto vítězství a jasném prvním 
místě ve skupině B se nováček fi-
nále – náš tým – dostal do centra 
pozornosti většiny fanoušků i spor-
tovních redaktorů. Nabitý program 
čtvrtečního podvečera pokračoval 
v rychlém sledu. Krátká pauza, vý-
měna dresů, doplnění tekutin, rych-
lé předzápasové rozcvičení a už tu 
byl semifinálový zápas, tentokrát 
před kamerami ČT, s druhým ze 
skupiny A – ZŠ Kmochova II, Kolín. 
Vyrovnané bojovné utkání, ve kte-
rém rozhodoval každý míč. Sebe-
menší chyba hrála významnou roli. 
Vědomí, že vítěz utkání postoupí 
do pátečního finále, přítomnost ka-
mer, únava z celodenního zápolení, 
to byly faktory, které v některých fá-
zích utkání svazovaly hráčům ruce 
i nohy. Vyrovnaný první set volejba-
listé z Kojetína prohráli nejtěsněj-
ším možným poměrem 23:25. Ve 
druhém setu vítězství 28:26. Roz-
hodující třetí set – vyrovnaná bitva. 
Přes obrovské úsilí prohra 13:15. 
Gymnáziu Kojetín chyběly pouhé 
dva míče k postupu do volejbalové-
ho finále. 

Páteční zápas o celkové 3. místo 
ve Sportovní lize ZŠ postavil ko-
jetínské hráče opět proti pražskému 
celku. Vyrovnaný zápas hráči Gym-
názia Kojetín dokázali zvládnout 
ve dvou setech 25:20 a 25:17. Je 
to doma! Máme bronz! Jakub Me-
duna poskytl ještě nezbytný rozho-
vor redaktorům ČT a pak už všichni 
v rolích diváků sledovali finálové 
zápasy, po kterých následovalo 
slavnostní zakončení Sportovní ligy 
ZŠ. Pak už převzetí medailí a po-
hárů z rukou předsedy ČVS Marka 
Pakosty a patrona akce Lubomíra 
Staňka, několik památečních fotek 
a rychlý odjezd domů.
Děkujeme volejbalistům, kteří se 
nesmazatelně zapsali do sportovní 
historie Gymnázia Kojetín 3. mís-
tem ve Sportovní lize ZŠ České 

republiky. Jsou to Michael Nicolas 
Hofírek, Thomas Daniel Hofírek, 
Tomáš Ptáček, Jan Dočkal, To-
máš Macek, Štěpán Horák (všichni 
z kvarty), Jakub Smolík a Jakub 
Meduna (oba z tercie). Děkuje-
me Radku Ptáčkovi za zajištění 
dopravy do Liberce i za kvalitní 
a energický „koučink“.

Reportáž z akce je k vidění na 
stránkách České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysila-
ni/11857492727-pohar-ministryne-skol-
stvi-2017/217471291392302-finale-
-sportovni-ligy-zs-o-pohar-ministryne-
-skolstvi 
Více informací najdete i na strán-
kách Sportovní ligy ZŠ: www.spor-
tovniligazs.cz.

Jiří Štefek

Základní umělecká škola Kojetín
Skvělá prezentace mla-
dých muzikantů aneb 
ohlédnutí za ZUš open
Poslední květnové dny letošního 
roku patřily v dosavadní historii 
ZUŠ v Kojetíně k jedněm z nejná-
ročnějších. 
Pátek, 26. května 2017, byl posled-
ním dnem ve stávající budově. Pro 
vaši představu, výuka v posledních 
dnech probíhala asi takto… učitelka 
či učitel učí žáka v téměř prázdné 
místnosti, nezbytný je zde patřičný 
hudební nástroj, případně klávesy 
nahrazující klavír, jedna židle, pro-

piska, žákovská knížka, třídní knihy, 
do kterých se zapisuje na jediném 
možném místě, na okně. Šikovnější 
a ohebnější pedagogové zvládají 
zápis na koleně. Polní podmínky, 
jako z čítanky, přesto vše funguje 
a nebýt nadcházejícího týdne a vel-
ké celostátní akce ZUŠ Open, do 
které se naše škola zapojila, probí-
hala by i tato forma vyučování bez 
problémů. V době, kdy jsme se při-
hlašovali do velkolepého celostátní-
ho happeningu základních umělec-
kých škol, netušili jsme, že právě ve 
dnech 29. a 30. května již budeme 
z důvodu probíhající rekonstrukce 
a přístavby školy bezdomovci. Pří-

prava ZUŠ Open a zodpovědnost 
za jeho důstojný průběh přinášela 
do posledních dnů výuky v improvi-
zovaných podmínkách zvýšené úsi-
lí, napětí, a s tím spojenou i mírnou 
nervozitu.
Dnes, když je tato akce už několik 
týdnů za námi, se můžeme vrátit 
v čase a s dobrým pocitem, úlevou 
a úsměvem říct, zvládli jsme to.
A jak vše vlastně probíhalo? Zatím-
co instrumentalisté a žáci pěvecké-
ho oddělení zkoušeli v pondělí 29. 
května 2017 svá vystoupení na ná-
dvoří Vzdělávacího a informačního 
centra pod dohledem svých vyuču-
jících a zvukaře - učitele Škrabala, 
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Základní umělecká škola Kojetín
vyrazili do rozpálených ulic města 
naši bubeníci s učitelkou L. Daňko-
vou. Parádním zvacím pochodem 
upoutávali pozornost kolemjdoucích 
strhujícím rytmickým představením.
V úterý 30. května 2017 jsme se 
všichni probudili do dalšího horké-
ho dne, sluníčko pražilo už od rána 
a my jsme na nádvoří VIC absolvo-
vali dva dopolední výchovné kon-
certy pro žáky ZŠ. Po náročném 
dopoledni nastalo parné odpoledne 
a z různých stran šedivějící obloha 
nevěstila nic dobrého. Jak čas bě-
žel, část učitelského sboru trávila 
dlouhé minuty s mobilem v ruce, je-
likož se snažila dopátrat na různých 
meteorologických serverech, kudy 
se budou případné bouřky ubírat. 
Nakonec nás zachránil „pan rosnič-
ka“ z kroměřížského letiště, který 
nás varoval slovy: „Vaří se to, peče 
se to, spadne to, já bych ven nešel.“ 
A to rozhodlo, hlavní koncert, který 
se měl konat v 16.30 hodin na ná-
městí, zůstal pod střechou na ná-
dvoří VIC. Nakonec se toto rozhod-
nutí ukázalo jako správné a zachrá-
nilo celou akci. Bohužel je pravda, 
že spousta rodičů se tlačila nepoho-
dlně vzadu a v průjezdě, ale když to 

v 17 hodin skutečně spadlo a pada-
lo další dvě hodiny, bylo zastřeše-
né nádvoří naše spása. K velkému 
nadšení všech zúčastněných jsme 
vyhrávali a zpívali téměř do sedmé 
hodiny, závěr patřil našemu úspěš-
nému Dechovému orchestru, čer-
stvému držiteli bronzového pásma 
z celostátního kola soutěžní pře-
hlídky Dechových orchestrů ZUŠ.  
Byl to sice dlouhý, ale krásný 

a úspěšný den. A ruku na srdce, 
která z těch téměř 400 zúčastně-
ných Základních uměleckých škol, 
měla při přípravách i samotné akci 
stejně nelehké, téměř dobrodružné 
podmínky, jako ta naše kojetínská.
Žáci, učitelky i učitelé, zasloužíte 
veliké DÍKY.
Krásné a pohodové prázdniny všem 
a po prázdninách. Však víte, ale to 
už bude jiný příběh.     Vaše ZUŠka

ddM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Festival volnočasových 
aktivit
V pátek 26. května 2017 se usku-
tečnil Festival volnočasových aktivit 
ve venkovních prostorách Sokolov-
ny Kojetín. Festivalem byla ukon-
čena činnost zájmových kroužků 
v tomto školním roce a některé 
z nich předvedly, jakým novým do-
vednostem se děti naučily. Ve sviž-
nějším tempu nám zatancovaly zá-
jmové kroužky - Mixík, Vanilky, Roz-
tleskávačky, Jumping, Freedance 
a  naopak zklidnění nám předvedla 
Jóga s beruškou při cvičení. V tvoři-
vých dílnách byla připravena za ZK 
Umělecké kreslení krychle určená 
k dotvoření různými ornamenty a za 
ZK Hokus pokus kroucená spirála 
nebo bubliny. Ve stánku ZK Doplň-
kománie se mohly děti namalovat 
obličejovými barvami na tělo. Po 
celou dobu akce připravovali Šéfku-
chaři chutné zeleninové jednohub-
ky, které nabízeli všem přítomným. 

Také měli za úkol vybrat nejlepší 
muffiny rodin, které se účastnily 
celoroční soutěže. Za sportovní 
kroužky předvedli hru kluci i holky 
z volejbalu (ve všech věkových ka-
tegoriích), badmintonu a stolního 
tenisu. Po celou dobu festivalu bylo 
možné si promluvit s vedoucími zá-
jmových kroužků o jejich činnosti 
a inspirovat se nabídkou pro volný 
čas na další školní rok.
Na závěr proběhlo slavnostní vy-
hlášení a ukončení celoroční sou-
těže "Šťastná osmička" pro rodi-
ny. Během roku plnily tyto úkoly: 
1. Účast na Pohádkovém rybníku 
(pro nepřízeň počasí se akce neko-
nala), 2. Vytvořit lucernu nebo svítil-
nu na Broučkový pochod, 3. Poslat 
fotku pořízenou u jehličí, 4. Napsat 
básničku na téma karneval, 5. Slav-
nostně se obléci a přijít na Jarní 
ples, 6. Přijít na akci a podílet se na 
úklidu města Kojetín, 7. Vymyslet 
křížovku pro ostatní, 8. Upéct a na-
zdobit originální muffin na festival, 

kam jej měly donést a zúčastnit se 
předání odměn. V tomto roce sou-
těžili Jedinákovi, Hřeblovi, Otáhalo-
vi, Večerkovi, Poláchovi, Hovorkovi, 
Svobodovi a Večerkovi. Děkujeme 
za účast!  

-ddm-
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ddM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
Výukové programy
s dopravní tematikou
Od dubna do června 2017 pro-
bíhaly výukové programy zamě-
řené na dopravní výchovu žáků 
1. - 5. tříd základních škol. Cílem 
programu bylo získání teoretických 
i praktických vědomostí i dovedností 
v oblasti dopravní výchovy, správné 
a bezpečné chování žáků v silnič-
ním provozu, učení se ohledupl-
nosti, zdvořilosti, slušnosti, toleranci 
a respektování jeden druhého. 
Výuka byla především zaměřena 
na praktickou část – na mobilním 
dopravním hřišti si všichni procvičili 
pravidla silničního provozu na po-

zemních komunikacích a procvičili 
se i v technice jízdy na kole.
Poděkování patří Tereos TTD, 
a. s. - Lihovaru Kojetín, za zapůjče-
ní prostor k instalaci mobilního hři-
ště, Městské policii Kojetín za teo-
retickou a praktickou přípravu žáků 
a Besipu za finanční podporu.                                                                                                 

-mb-

dračí lodě a finále velké 
ceny ddM Kojetín

V pátek 9. června 2017 proběhly 
závody dračích lodí v areálu Kano-
istiky Kojetín a vyvrcholil tak čtvr-
tý ročník Velké ceny DDM Kojetín 
– O putovní pohár ředitelky. Závo-
du se zúčastnilo dvanáct posádek 
(šest z mladší kategorie a šest ze 
starší kategorie) a pod vedením 
svého bubeníka pádlovali statečně 
do cíle a získali další body do celko-
vého hodnocení. Příjemnou atmosfé-
ru závodu vytvořilo hromadné nad-
šení závodníků s jejich společnými 
dresy, nápisy a transparenty, slunné 
počasí, podpora i ze stran kamará-

dů, rodinných příslušníků i veřejnosti 
a moderátor Lukáš Kobza.
Velmi děkujeme za pomoc J. Kačír-
kovi a jiným obětavým dobrovolní-
kům z Loděnice Kojetín, Městské 
policii Kojetín, F. Kraváčkovi, zá-
chranné službě na řece zajištěnou 
hasiči z SDH Kojetín, pracovníkům 
z ČČK Přerov a za hanácké koláče 
pro vítěze z místní pekárny. Děku-
jeme i za spolupráci školám a učite-
lům především druhého stupně ZŠ 
nám. Míru a nižších ročníků Gym-
názia Kojetín. Vítězové byli oceněni 
medailemi, diplomy a poháry v po-
době lodí se sladkostmi.
Výsledková listina  závodu  dra-
čích  lodí
Mladší kategorie: 1. místo: 7.B ZŠ 

nám. Míru, 2. místo: 7.A  ZŠ nám. 
Míru, 3. místo: sekunda GKJ, 4. mís-
to: 6.A ZŠ nám. Míru, 5. místo: 6. B 
ZŠ nám. Míru, 6. místo: prima GKJ.
Starší kategorie: 1. místo: kvarta 
GKJ, 2. místo: 9.A ZŠ nám. Míru, 3. 
místo: tercie GKJ, 4. místo: 9.B ZŠ 
nám. Míru, 5. místo: 8.A ZŠ nám. 
Míru, 6. místo: 8.B  ZŠ nám. Míru.

-ddm-

Velká cena ddM Kojetín 
o putovní pohár ředitelky
Ihned po vyhlášení výsledků závodů 
dračích lodí bylo prozrazeno umís-
tění v celoroční soutěži pro žáky 
druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků gymná-
zia. Do soutěže, která je zaměřená 
na všestrannost a týmovou spolu-
práci třídních kolektivů v duchu fair 
play, bylo zařazeno v tomto školním 
roce sedm úkolů: vytvořit lepore-
lo na téma alternativní doprava ve 
městě, outdoorový závod Universal 
Run, napsat epigram na vyloso-
vanou významnou budovu v Ko-
jetíně, účast na turnaji v bowlingu, 
zazpívat country písničku, vytvořit 
z lidských těl nápis velká cena ve fo-
tografii a závodit na dračích lodích.

Vítězům byly předány putovní po-
háry, diplomy a dárkové poukazy. 
Po celou dobu akce bylo vystaveno 
devět fotografií, které měli účastnici 
vytvořit v šestém úkolu. 
Výsledková listina
Mladší kategorie: 1. místo: sekunda 
GKJ, 2. místo: 7.B ZŠ nám. Míru, 3. 

místo: prima GKJ, 4. místo: 7.A ZŠ 
nám. Míru, 5. místo: 6.A ZŠ nám. 
Míru, 6. místo: 6.B ZŠ nám. Míru.
Starší kategorie: 1. místo: 9.A ZŠ 
nám. Míru, 2. místo: 8.A ZŠ nám. 
Míru, 3. místo: 8.B ZŠ nám. Míru, 
4. místo: 9.B ZŠ nám. Míru, 5. místo: 
tercie GKJ, 6. místo: kvarta GKJ. -po-
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den s IZS
V pátek 2. června 2017 proběhl 
v Kojetíně v dopoledních hodinách 
„Den s IZS“. Hlavním organizátorem 
celé akce bylo Město Kojetín spolu 
s místním domem dětí a mládeže. 
Pro děti a obyvatele města byl při-
praven bohatý program s ukázkami 
činnosti policistů, hasičů, zdravot-
níků, pracovníků Besipu a dalších 
oslovených organizací. Policisté 

ddM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
připravili pro děti různé soutěže, za 
které dostávaly drobné odměny ve 
formě pexes, omalovánek, vystři-
hovánek a dalších upomínkových 
předmětů. Velkým lákadlem byla 
i laserová střelnice včetně mož-
nosti sestavit si portrét pachatele. 
S velkým zájmem sledovaly ukázky 
výcviku služebních psů a zadrže-
ní nebezpečného pachatele. Bez 
povšimnutí návštěvníci nepřešli 
ani kolem pyrotechnického robota, 

technického vybavení a služebních 
vozidel.
Součásti dne bylo i slavnostní předá-
vání medailí policejního prezidenta 
a krajského ředitele policistům Územ-
ního odboru Přerov za jejich příklad-
nou a dlouhodobou práci v řadách 
ozbrojeného sboru. Kromě osmnácti 
policistů byl oceněn za spolupráci 
s Policií ČR i zástupce Armády ČR 
a starosta města Kojetín.

por. Miluše Zajícová

dětský den Kovalovice
V sobotu 3. června 2017 se na hři-
šti v Kovalovicích uskutečnil již 6. 
ročník Dětského dne. Za krásného 
letního počasí si cestu k nám na-
šlo 74 soutěžících nejen z okolních 
obcí a měst, ale dokonce až z Čes-
kého Krumlova. Jako tradičně na 
ně čekalo čtrnáct stanovišť, na kte-
rých předvedli své dovednosti. Měli 
možnost ukázat jak umějí jezdit na 
koloběžce, chytnout si plastovou ry-
bičku, trefit se míčkem na plechov-
ky nebo myšákovi do úst, pomocí 
vodní pistole sestřelit pyramidu 
plechovek. Nechyběl ani slavný fot-
balový brankář, kterému se pokou-
šeli vstřelit gól. Neměl zrovna svůj 
den a tak těch gólů dostal opravdu 
hodně. V dílně měly děti možnost 
vyrobit si na památku pravou kova-
lovskou medaili. Překážkový běh 
a střelba ze vzduchovky byly hod-
noceny zvlášť. Pro vítěze byly při-
praveny dárkové balíčky a medaile. 
Nejlepšími běžci se stali Dominička 
Spalová a Lukášek Matta. Přesnou 
mušku nejlépe prokázali Tomášek 

Vrána a Peťa Čelechovský. I letos 
jsme využili dětské hřiště a před-
školáky a mladší žáčky proměnili 
v opičky. S nástrahami trati si nej-
rychleji poradily Sára Ošťádalová 
a Eliška Sedlářová. Odpoledne se 
děti zapojily do tradičního "Lízátko-
vého závodu". Za zmínku stojí, že 
se k mladým běžcům připojili i ta-
tínkové, maminky, tety a dokonce 
i dědeček. Vysloužili si velký po-
tlesk a odměnu. V nejmladší ka-
tegorii vyhrála Sára Ošťádalová, 
která běžela s tatínkem Petrem, ve 
starší kategorii Dominička Vrbová 
a Andrejka Večerková s maminkou 
Evou a v nejstarší kategorii byli 
nejrychlejší Dalibor Káňa, Denisa 
Židlíková a Barča Mattová. Vyvr-
cholením příjemného dne se stala 

tombola. Nikdo neodešel s prázd-
nou. Každý soutěžící po zaplacení 
byl zařazen do slosování o spous-
tu hraček a sladkostí. První cenou 
byla poukázka do hračkářství, kte-
rou získala Barča Sedlářová.
Závěrem bych ráda poděkovala 
všem malým i velkým sponzorům, 
protože bez jejich pomoci by to ne-
šlo. Hlavně děkuji DDM Kojetín za 
pomoc s organizací celého dne. 
Velký dík patří již tradičně skupin-
ce dobrovolníků, kteří tráví celý den 
na slunci a starají se o soutěžící na 
stanovištích i mimo ně, vydávají ob-
čerstvení a prodávají uzeninu pro 
hladové rodiče.
Už teď se na všechny těšíme příští 
rok.

JAMIJOLAP
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Červen v knihovně
Týden čtení
Sedmý ročník tradiční celostátní 
akce v rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“ proběhl v týdnu od 1. do 
7. června 2017.
Cílem Týdne čtení dětem v ČR je 
motivování dětí, mládeže a dospě-
lých k soustavnému čtení a rozvíje-
ní lásky k literatuře prostřednictvím 
výběru hodnotné a dobré literatury. 
Prostřednictvím Týdne čtení dětem 
chceme široké veřejnosti ukázat, že 
každodenní čtení dítěti pro radost 
je nejúčinnější metodou výchovy 
čtenáře - člověka samostatně uva-
žujícího, s rozsáhlými vědomostmi, 
které je sám schopen dále rozši-
řovat. Člověka kulturního, jenž po-
stupuje eticky, člověka s představi-
vostí, který si v životě umí poradit 
rozumem, nikoli silou.
Ve čtvrtek 1. června 2017 jsme na-
vštívili kojetínské prvňáčky v jejich 
třídách, poblahopřáli jim ke Dni dětí, 
popovídali si, ale hlavně představili 
novou knihu M. Šinkovského "Lapá-
lie v Lampálii", kterou každý prvňá-
ček obdržel jako dárek ke svému sa-
mostatnému školnímu či domácímu 
čtení. Tato kniha byla vydaná jako 
neprodejný výtisk k výše jmenova-
nému projektu a získávají ji knihov-
ny, které se aktivně věnují práci se 
začínajícími čtenáři. Děti i jejich 
učitelky vytvořily velmi srdečnou 
a přátelskou atmosféru.

Setkání na radnici a se starostou 
na zmrzlinu
V rámci Týdne čtení se uskutečni-
lo i setkání dětí z letošní „Noci s 
Andersenem“ se starostou města - 
Jiřím Šírkem. Starosta nás přijal ve 
své pracovně na kojetínské radnici 
a vzájemně jsme si sdělovali své 
zážitky a postřehy z letošní „Noci“. 
Poté se děti dozvěděly jak a proč 
vznikla Noc s Andersenem, zajíma-
vosti o největším světovém pohád-
káři, po němž je „Noc“ pojmeno-
vaná a nechybělo samozřejmě ani 
předčítání – tentokrát pohádka Kře-
sadlo (z knihy H. CH. Andersen). 
Poté jsme přijali pozvání starosty 
a šli se společně osvěžit zmrzli-
nou. 

Knihovnická minima
V měsíci červnu se konalo první se-
známení s knihovnou pro předškol-
ní děti z MŠ. Dětem se také četlo 
z knih „Peppa v knihovně", "Kni-
hovnické pohádky", "Ema naopak" 
a "Hádanky od srdíčka".

den dětí v knihovně
Připravili jsme program pro školní 
družiny nejen ke Dni dětí, ale i na 
celý měsíc (hry, soutěže a luštění). 

originální šperky Alice Stonové
Zajímavé a originální šperky au-
torky Alice Stonové byly k vidění, 
a po ukončení výstavky i k prode-
ji, v oddělení pro dospělé čtenáře 
ve dnech 13. - 23. června 2017. 
Ženám se líbily a většina z nich už 
zdobí své nové majitelky.

Velký knižní bazar
Výprodej straších opotřebovaných 
knih proběhl ve dnech 20. - 21. 
června 2017 v bistru VIC.            -jl-
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Prázdninový Program
v dětském oddělení 

Prázdniny v knihovně
Program probíhá pouze v červenci!

* Každé červencové pondělí 9 - 11 hodin
v dětském oddělení pro děti 7 - 15 let
ZÁbAVné PRÁZdnInoVé ČTEní
tvořivá dílnička, hry, soutěže, luštění.

* Každou červencovou středu 10 - 11 hodin
v dětském oddělení pro děti do 7 let.

PoHÁdKoVé ČTEní PRo děTI S MAMInKAMI
(vítáni jsou i tatínkové, babičky či dědečkové)

spojené s hraním, kreslením a tvořivou dílničkou.

kabelkový veletrh
– sběrné místo v knihovně

Naše knihovna se stejně jako v loňském roce
zapojí do charitativního projektu organizace
Dobré místo pro život, jako sběrné místo.

Máte-li doma kabelku, kterou již můžete postrádat, 
přineste ji do naší knihovny.

V měsíci říjnu proběhne v Přerově
„Kabelkový veletrh“, kde budou právě ty vaše
darované kousky nabídnuty široké veřejnosti

za symbolickou cenu a výtěžek veletrhu
bude určen pro Aktivační centrum

„Jsme tady“ z Přerova, které se věnuje
těžce nemocným lidem s kombinovaným postižením.

Nebuďme lhostejní a podpořme dobrou věc!

Z PřIPRAVoVAnýcH AKcí:
UPozornění

na Uzavření knihovny
Upozorňujeme naše čtenáře na uzavření knihovny

v pátek 7. července 2017.

změna Půjčovní doby
v červenci a srPnU

oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa 9 - 12 a 13 - 15 hodin

oddělení pro dospělé
úterý, čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17 hodin

pátek 8 - 12 hodin

Pokud nás v knihovně již nezastihnete,
můžete knihy vracet i na informace VIc Kojetín

Masarykovo nám. 8 (přízemí)
červenec- 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 na webových stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz/mestska-knihovna

facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín

Městská knihovna MěKS Kojetín

country tance
s Američany v Kojetíně
V pondělí 8. května 2017 se v od-
poledních hodinách konalo mezi-
národní taneční setkání příznivců 
country se světově známým lekto-
rem, americkým callerem Davidem 
Millstonem. David Millstone je již 
několik let prezidentem Country 
Dance and Song Society of Ame-
rica. Českou republiku navštěvuje 
pravidelně od roku 2005, kdy se 
s ním poprvé setkali i tanečníci Lu-

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
cky While Kojetín. Davidovy lekce 
jsou zaměřeny na tance v různých 
formacích – kruhové tance, tance 
pro tři páry, čtverylky, dlouhé řady, 
sicilské kroužky a mescolanzy. Tyto 
tance calleruje, to znamená, že do 
hudby v rytmu a v krátkém předsti-
hu napovídá tanečníkům jednotlivé 
figury, jejichž názvy a provedení 
jsou všem dopředu známy. Čas-
to do svých programů D. Millstone 
také zařazuje anglické contra tance 
z období 16.–19. století. 
Taneční odpoledne se podařilo zor-

ganizovat taneční skupině Lucky 
While s velkou podporou MěKS 
Kojetín. Do sálu kojetínské Soko-
lovny se sjeli tanečníci z Ameriky, 
Holandska, Brna, Vyškova a Pro-
stějovska. To vše bylo možné také 
díky taneční agentuře Dvorana 
z Prahy, která pořádá festivaly tan-
ců a také poznávací zájezdy zahra-
ničních hostů a turistů po České 
a Slovenské republice. Kojetín se 
tak stal na jedno odpoledne příjem-
nou zastávkou poznávacího zájez-
du.
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Na tanečním parketu se setkali lidé 
ve věku 6 až 80 let, které spojovalo 
nadšení, dobrá nálada a chuť na-
učit se něco nového. S jazykovou 
bariérou nebyl problém, jelikož se 
o překlad postaral Jan Pumpr, vy-
nikající tanečník a lektor zmíněné 
taneční agentury. Společný čas 
strávený ve víru tance utekl velmi 
rychle, pověděli jsme si pár slov 
a zahraniční hosté museli pokračo-
vat ve svém dalším programu. Tím-
to akce neskončila, neboť mikrofo-
nu se ujal Martin Budiš z Mysločo-
vic, který velmi zdařile pokračoval 
ve výuce country tanců. A jak už to 
na takových akcích bývá, rozloučili 
jsme se společným valčíkem. Podle 
ohlasů zúčastněných byli všichni 
spokojeni a nadšeni z vydařeného 
odpoledne.      Lucky While Kojetín

Z kulturních akcí MěKS Kojetín

Kojetínské kulturní léto 
– hudební i filmové
V pátek 2. června 2017 bylo v ko-
jetínském letním kině připraveno 
pro nejmenší promítání animované-
ho filmu Tajný život mazlíčků, který 
se těšil hojné účasti jak dětských, 
tak dospělých diváků. O pár dní 
později, ve středu 7. června 2017 se 
divákům představil herec Jiří Bar-
toška v českém filmu Teorie tygra. 
Kdo hledal trochu odlehčení a únik 
před všedními starosti, navštívil be-
zesporu komedii Dítě Bridget Jone-
sové, která úspěšně navazovala na 
známý Deník Bridget Jonesové. Ná-
ročnější diváky zaujalo zajisté dra-
ma Klub poslední naděje, který se 
věnoval problematice nakaženým 
virem HIV a marným bojem s far-
maceutickým průmyslem. Posled-
ním počinem letního kina v měsíci 
červnu byla výborná česká komedie 
s Ondřejem Vetchým a Petrou Hře-
bíčkovou Bezva ženská na krku. 
Tímto ovšem samozřejmě filmové 
léto v Kojetíně nekončí. V měsíci 
červenci a srpnu se můžou diváci 
těšit na další výborné české i za-
hraniční filmy, například Instalatér 
z Tuchlovic, Everest, Kobry a užov-
ky, Edith Piaf, Špunti na vodě,  
Spojenci, Muzzikanti, Masaryk 
i animované filmy pro děti Trollové 
a Zpívej. Filmové léto zakončíme 
až v září promítáním filmu Millerovi 
na tripu v rámci akce Evropského 

týdne mobilty.
V rámci Kojetínského hudebního 
léta se ve středu 21. června 2017 
představila rocková kapela Alband 
z Brna, která je složena převážně 
z  členů legendární skupiny Kern. 
V jejich podání si posluchači mohli 
zazpívat i oblíbené hity jako napří-
klad "Blízko nás". Blízko nás jsou 
i další hudební produkce. V červen-
ci kojetínské náměstí ožije hudeb-
ní skupinou Kanci paní nadlesní 
a dechovou hudbou Morkovčanka. 
Hudební léto pak zakončí v měsí-
ci srpnu rockový pátek s kapelami  
Sounder (hard-rock/stoner-rock, 
Luhačovice), Critical Acclaim (rock-
-crossover, Přerov), Born (rock, 
Odry) a Our Atlantic (pop-punk, Va-
lašské Meziříčí).
Krásné kulturní letní zážitky!

-miza-
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Výstava dřevořezby
Josefa Sigmunda
Pro letní návštěvníky naší galerie 
jsme připravili výstavu s názvem 
Dřevořezby Josefa Sigmunda.  Jak 
už sám název expozice napovídá, 
jedná se o umělecká díla zhoto-
vená ze dřeva. Josef Sigmund se 
narodil v malebné vesničce Koste-
lany, na úpatí Chřibů v roce 1944. 
Už od mládi vyrůstal v rodině, která 
měla vztah k přírodě a především 
ke dřevu. Po ukončení základní 
školní docházky se vyučil strojním 
zámečníkem, pracoval v továrně 
TOS Hulín a dlouhodobě ve Stav-
bytu Kroměříž. Práce se dřevem 
se stala, kromě manželky a rodiny, 
jeho celoživotní láskou. Na výstavě 
můžete vidět pestrou škálu a průřez 
celým dílem autora výstavy. Dět-
ství příchozím připomenou plastiky 
inspirované obrázky Josefa Lady, 
figurky skřítka Medovníčka a čerti 
zhotovených podle ilustrátora Karla 
Franty. Zajímavé jsou i variace na 
umělecká díla například Hieronyma 
Bosche nebo Vincenta Van Gogha. 
Svou idylickou krásou vás ohro-
mí i lidové valašské motivy, zátiší 
s květinami  a v neposlední řadě 
plastiky zobrazující malebná zákou-

tí Kroměříže. Příjemným doplňkem 
expozice jsou řezbované šperkov-
nice a podnosy s pohárky. Určitě si 

tuto výstavu nenechte ujít! Pro ná-
vštěvníky VIC bude otevřena až do 
listopadu.                                     -miza-
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Kojetínské kulturní léto 2017
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Kojetínské hody 2017
Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín

za finanční podpory olomouckého kraje
vás srdečně zvou na

kojetínské hody 2017
které se budou konat o víkendu 11. - 13. srpna 2017

               Předběžný program: (změny vyhrazeny!)

PÁTEK 11. SRPnA 2017
Masarykovo náměstí Kojetín

celý den
Kolotoče a pouťové atrakce

Sklep VIC Kojetín - celý den
Hrůzostrašné sklepení

Galerie VIC Kojetín - 17 hodin
Vernisáž výstavy

obrazů akademické malířky 
Marie Gardavské

Nádvoří VIC Kojetín - 18 hodin
Kojetínská kytara vol 5

Hudební festival kojetínských kapel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18 hodin

Mše svatá
Hospůdka U Pedyho - 20 hodin

Večer s hudbou
Rest. Na Hrázi u Tondy - 20 hodin

živá hudba
SoboTA 12. SRPnA 2017

Masarykovo náměstí Kojetín
celý den

Kolotoče a pouťové atrakce
Dům zahrádkářů Podvalí - 8 -17 hodin

oblastní výstava jiřin
Hřiště u stadionu Kojetín („škvárák“)

9 hodin
Hasičské závody
„o Hodový koláč“

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Historické motorové vozy

Kojetín - Tovačov a zpět

Areál sokolské zahrady - 9 hodin
Turnaj Střední Moravy

ve volejbalu
Areál sokolské zahrady - 20 hodin

Taneční hodová zábava
s kapelou Tip Top 

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 17 hodin

Výstavy: obrazy akademické 
malířky Marie Gardavské

dřevořezby Josefa Sigmunda

Expozice muzea: 9 - 17 hodin
Ztracená tvář Hané

(Ze života na Hané)
Sklep VIC Kojetín - 9 - 17 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Park nám. Republiky - 13 hodin

Miniměstečko
Speciální program pro děti

Rest. Na Hrázi u Tondy - 14 hodin
Jízdy na koních a ponících

živá hudba
Sokolovna Kojetín - 14 hodin

XVII. setkání harmonikářů
Vladimíra Pospíšila
Židovský hřbitov

Veřejné prohlídky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18 hodin
Mše svatá, předvečer slavnosti

nanebevzetí Panny Marie

nEděLE 13. SRPnA 2017
Dům zahrádkářů Podvalí - 8 -17 hodin

oblastní výstava jiřin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

9 hodin - Mše svatá
slavnost nanebevzetí Panny Marie

17 hodin
Mariánské nešpory

Masarykovo náměstí - celý den
Kolotoče a pouťové atrakce,

hodový jarmark,
Masarykovo náměstí - 14 hodin

Prezentace ddM Kojetín
Masarykovo náměstí - 14 hodin
Autovláčkem po Kojetíně

VIC Kojetín
Galerie: 9 - 19 hodin

Výstavy: obrazy akademické 
malířky Marie Gardavské

dřevořezby Josefa Sigmunda
Sklep VIC Kojetín - 9 - 19 hodin

Hrůzostrašné sklepení
Expozice muzea: 9 - 19 hodin

Ztracená tvář Hané
(Ze života na Hané)

Nádvoří VIC - 14 hodin
cimbálová muzika dubina

Husův sbor - židovská synagoga
10 hodin - Slavnostní bohoslužba

15, 16 a 17 hodin
Hodovní prohlídky synagogy

Židovský hřbitov
Veřejné prohlídky

Nádraží Kojetín - Kroměřížská dráha
Historické motorové vozy

Kojetín - Tovačov a zpět

Hlavní program
na Masarykově náměstí:

9 - 10 hodin
Krojovaný průvod a Jízda králů

Předání hodového práva
10 - 14 hodin

Vystoupení národopisných
souborů

dechová hudba Hanačka břest
14 - 15 hodin

Tan. klub KST Swing Kroměříž
Soutěž v pojídání PUKAČů

15 - 20 hodin
KInG bEE blues-rock / Kojetín

MŇÁGA A žĎoRP
alternative-rock / Valašské Meziříčí

IModIUM rock'n'roll-rock / Broumov 

Časy jsou orientační...
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centrum sociálních služeb Kojetín
bezpečnost a prevence
pro seniory
Protože opatrnosti není nikdy dost, 
uspořádali jsme pro naše seniory 
besedu s Policií ČR. Beseda se 
konala pod vedením por. Miluše 
Zajícové dne 18. května 2017 ve 
víceúčelové klubovně. Besedy se 
účastnilo patnáct zájemců, převáž-
ně z řad obyvatel DPS.
Přednášející hned od začátku za-
ujala posluchače svým příjemným 
vystupováním a vždy pozitivními od-
pověďmi i na všetečné otázky. Upo-
zornila zejména na vyskytující se 
kriminalitu zaměřenou na seniory. 

Mnoho trestných činů, hlavně krá-
deže, zůstává skrytých a dochází 
k nim stále častěji.
Cílem besedy bylo dostatečně in-
formovat seniory o opatřeních, kte-
rá snižují rizika tak, aby se nestali 

Vítání léta
V pondělí 6. června 2017 Centrum 
sociálních služeb Kojetín přivítalo 
nastávající léto setkáním seniorů v 
sále Sokolovny Kojetín. I tentokrát 
byl připraven bohatý kulturní pro-
gram, který nám hned v úvodu vypl-
nil pěvecký soubor ZUŠ Kojetín pod 
vedením Lenky Čechové. Společné 
odpoledne zahájily děti pohádkově 

a zazpívaly písně z pohádky Tři brat-
ři a Modlitbu z pohádky Anděl Páně. 
V dalším vystoupení se představily 
starší žačky a dorostenky z TJ So-
kol Kojetín se skladbou „Hodina tě-
locviku v Bradavicích“ pod vedením 
Lenky Plevové. Poté jsme přivítali 
skupinu „Kluci“, která za námi přije-
la z Domova u rybníka Víceměřice. 
Ti nám zahráli oblíbené písně od 
Olympicu, K. Zmožka, J. Nedvěda 

a jiné. Za tento výkon sklidili oprav-
du zasloužený potlesk. Poslední-
mi účinkujícími byla opět děvčata 
z TJ Sokol Kojetín, tentokrát mladší 
kategorie, se skladbou „Máme rádi 
zvířata“ pod vedením Zuzany Šubi-
kové. V mezičase potěšil přítomné 
seniory svým zpěvem a hrou na klá-
vesy Jaroslav Přikryl, který ochotně 
vypomáhal při pouštění hudebních 
doprovodů vystupujících. 
Věříme, že jsme tímto odpolednem, 
kde nechybělo chutné občerstvení, 
pobavili a zpříjemnili den nejedno-
mu přítomnému seniorovi a již teď 
se těšíme, že se společně setkáme 
na dalším posezení.
Všem vystupujícím ještě jednou pa-
tří náš velký dík za jejich vystoupe-
ní.  

Ž. H.

Závěrečný seminář 
VU3V v Hodoníně
V květnu 2017 se studenti VU3V 
účastnili Závěrečného seminá-
ře v Sále Evropa v městě Ho-
donín. Programem tohoto se-
mináře bylo zhlédnutí videa pl-
ného zajímavostí o Hodoníně 
a o lázních Hodonín, zhodnocení 
uplynulého semestru, přednesení 
nejlépe vyhodnocených esejů vy-
braného studijního tématu, včet-
ně ocenění jejich autorů a předání 
Pamětních listů. Mimo jiné byli také 
vyhlášeni dva nejdříve narození 
posluchači. Pro tentokrát mezi vy-
branými byla Helenka Kolofiková 
z našeho konzultačního střediska 
v Kojetíně. Upomínkové předměty 

převzala od  Kláry Nehodové, ma-
nažerky VU3V, PEF ČZU v Praze.
V odpoledních hodinách účastníci 
absolvovali dva kulturní programy.
Nejdříve jsme se přesunuli z cen-
tra za město do krásných vinic 

a navštívili jsme místní sklípek spo-
jený s ochutnávkou vína.
Poté jsme absolvovali komento-
vanou prohlídku města Hodonína 
a prohlídku starých fotografií prů-
vodce Antonína Kučery (držitele 

obětmi trestného činu. Jsme rádi, 
že si na nás por. Miluše Zajícová 
opět našla čas a přišla za našimi 
seniory prodiskutovat tížívá téma-
ta.  

Ž. H.
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Ceny města Hodonína za rok 2011).  
Jsme rádi, že se našim studen-
tům závěrečný seminář líbil. Dě-
kujeme Městské knihovně Hodo-
nín za skvělou organizaci a městu 
Hodonín za dárek propagačních 
materiálů a hodnotné publikace 
o Hodoníně.
Domů se účastníci z KS Kojetín vrá-
tili příjemně unaveni a plni zážitků 
z návštěvy pěkného jihomoravské-
ho města.                                Ž. H. 

centrum sociálních služeb Kojetín

Město Kojetín finančně přispívá
na činnost Domu sv. Josefa.

            důM SVATéHo JoSEFA 
cEnTRUM dEnnícH SLUžEb PRo SEnIoRy A LIdI SE ZdRAVoTníM PoSTIžEníM

PRoGRAM nA MěSíc ČERVEnEc A SRPEn 2017
 PRo VšEcHny SEnIoRy A LIdI SE ZdRAVoTníM PoSTIžEníM

Komenského náměstí 49, (bývalý klášter), 752 01 Kojetín, tel.: 581 762 160, mobil: 720 126 475
e-mail: cds@kojetin.charita.cz,www.kojetin.charita.cz

charita Kojetín

V červenci každé úterý a pátek od 10.00 hodin
 vyrábíme z Pet lahví 

Učíme se vyrábět květy, krmítka, stojánky na cukroví, 
plašice krtků z PET lahví, barevné, veselé,

co vydrží věčně.

V srpnu každé úterý a pátek od 10.00 hodin
vyrábíme z riFlí

Učíme se vyrábět tašky, kapsičky, koberečky
a dekorace ze starých riflí.

Čtvrtek 27. červenci 2017 od 9.00 hodin
Čtvrtek 31. srpna 2017 od 9.00 hodin

mše svatá
za Charitu Kojetín, její pracovníky,

uživatele i dobrodince. 
V případě zájmu

je možná doprava charitním automobilem.

Každé úterý a pátek od 9 do 10 hodin
zdravotní cvičení

v tělocvičně v Domě sv. Josefa
Cena za jednu lekci je 20 Kč.

Možnost i cvičení na rotopedu a masáži
na masážním křesle.

Plánované Poznávání okolí
na Sv. Hostýně, ve Křtinách, na Sv. Kopečku.

Sobota 26. srpna 2017
zaPojení se do akce

„historie v živých obrazech“
v zámecké zahradě ve Vyškově se spolkem Diogenés.

Akce probíhá v čase 17.00 - 21.00 hodin
a srdečně vás zveme.

Souběžně s konáním tradičních Kojetínských hodů
a u příležitosti 60. výročí založení ČZS

se v prostorách Domu zahrádkářů
ve dnech 12. a 13. srpna 2017 bude konat

6. ročník oblastní výstavy jiřin
Tradiční výstava jiřin bude doplněna

o jiné květinové a pěstitelské produkty kojetínských zahrádkářů.
Jako doprovodný program budou vystavovány nejen výrobky

Střední řezbářské školy v Tovačově, ale také keramické a textilní
výrobky řemeslníků a umělců z našeho blízkého okolí.

Ve výstavní dny - v sobotu i v neděli v čase od 8 do 17 hodin
  se zahrádkáři těší na své návštěvníky.

Odborná poradna bude zajištěna odborným poradcem
ÚS ČZS Přerov. Vstupné dobrovolné

P. Ryšavý, předseda ZO ČZS Kojetín

Český zahrádkářský svaz Kojetín
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církev Československá husitská
náboženská obec cČSH Kojetín a Tovačov 

2. 7. 2017 Neděle – 4. po svatém Duchu
RodInné boHoSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

5. 7. 2017 Středa
PoUť nA oSTRAVIcI

od 10.30 hodin slavnostní bohoslužby a další program

9. 7. 2017 Neděle
SLAVnoSTní boHoSLUžby

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

i 602 let od upálení M. Jana Husa
od 8.15 hodin ve Skalce (sál Obecního domu)

od 10.00 hodin v Husově sboru

16. 7. 2017 Neděle – 6. po svatém Duchu
boHoSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

23. 7. 2017
Neděle – 7. po svatém Duchu - sv. Marie Magdalény

SLAVnoSTní boHoSLUžby
od 10.00 hodin v Husově sboru

30. 7. 2017 Neděle – 8. po svatém Duchu
boHoSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

2. 8. 2017 Středa*
KLUb děTí A MLÁdEžE "dobRÁ ZPRÁVA"

od 16.00 hodin v Klubovně modlitebny

Program svátečních setkání v červenci a srpnu 2017

„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

9. 2.8.2017 Středa*
ModLITby A ZPěVy Z TAIZé
od 18.00 hodin v Husově sboru

6. 8. 2017 Neděle – 9. po svatém Duchu
boHoSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

13. 8. 2017 Neděle – 10. po svatém Duchu:
Marie, matky Páně:

SLAVnoSTní boHoSLUžby
od 10.00 hodin v Husově sboru

13. 8. 2017 Neděle*
HodoVní PRoHLídKA HUSoVA SboRU

(SynAGoGy)
od 15.00 hodin (dle zájmu i od 16.00 a 17.00 hodin)

20. 8. 2017 Neděle – 11. po svatém Duchu
boHoSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

27. 8. 2017 Neděle – 12. po svatém Duchu
boHoSLUžby

od 10.00 hodin v Husově sboru

3. 9. 2017 Neděle – 13. 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

*uskutečnění dle zájmu a ohlášení

Oznámení: Farní úřad CČSH 
v Kojetíně (Husova 796, kancelář 
v přízemí) je k dispozici členům 
i veřejnosti od pondělí do středy 
od 9 do 15 hodin. Jinak dle do-
hody. V červenci a srpnu volejte 
laskavě před návštěvou na tel. č. 
777 706 511 nebo pište na e-mail: 
ccsh.kojetin@centrum.cz
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“!
Opět je možno požádat o prohlíd-
ku Husova sboru (synagogy). Před 
návštěvou kontaktujte laskavě 
předem farní úřad nebo VIC, Ma-
sarykovo nám. 8., 752 01 Kojetín, 
telefon: 581 202 202, 774 001 403, 
http://mekskojetin.cz/vzdelavaci-a-
-informacni-centrum.
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-

te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje.
CČSH tradičně i letos vyhlašu-
je poutě do Kostnice, na Sázavu, 
Radhošť a Ostravici. Podrobnější 
informace na webu: http://www.
ccsh.cz/ a http://ccsholomouc.cz/ či 
na kterémkoliv farním úřadě CČSH.
Brněnská diecéze CČSH již tradič-
ně zve na letní duchovní cvičení do 
Brna Lipové a zájezd do kláštera ve
francouzském Taizé: http://www.
ccshbrno.cz/
ÚR CČSH v Praze srdečně zve na 
slavnostní bohoslužbu do Betlém-
ské kaple u příležitosti 602. výro-
čí mučednické smrti mistra Jana 
Husa ve středu 6. července 2017 
od 15.00 hodin na ČT2. Bohosluž-
bu bude živě přenášet Česká tele-

vize: http://www.ceskatelevize.cz/ 
a Český rozhlas: http://www.roz-
hlas.cz/nabozenstvi/bohosluzby/
V červnu 2017 jsme také vzpomně-
li 90. výročí úmrtí prvního patriar-
chy Dr. Karla Farského: V neděli 
11. června 2017 se ve sboru Kristo-
va kříže v Plzni konala při příležitos-
ti 90. výročí úmrtí prvního patriarchy 
Církve československé husitské 
bohoslužba přenášená Českým 
rozhlasem. Po skončení bohosluž-
by, vedené br. patriarchou Tomá-
šem Buttou a ses. farářkou Debo-
rou Chytilovou, se věřící odebrali 
průvodem k bustě Karla Farského 
na protější budově gymnázia, kde 
umístili květiny, pronesli modlitbu 
a zazpívali písně z našeho zpěvní-
ku.

Jiří Pleva

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám..“ Jakub 4,7-8a
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
Konec fotbalové
sezony přinesl okresní 
tituly ale i nezdary
v podobě sestupu áčka 
z krajského přeboru

Muži A - krajský přebor - 13. místo 
z 15 - skóre: 37:63 - 25 bodů
Mužstvo se sehrálo až na konci 
soutěže, kdy porazilo venku HFK 
Olomouc B 3:1 a v posledním zá-
pase doma se rozloučilo s krajským 
přeborem výhrou nad Dolany 4:1. 
Škoda, že střelecká a herní forma 
nepřišla dříve. Za námi skončily 
SK Určice a Chválkovice. Nejlepší 
střelci s devíti brankami Michal Ba-
ran, pět branek dali Jakub Krčmař 
a David Javořík.
Pokud se nic zázračného do loso-
vání 27. června 2017 nestane, áčko 
Slavoje bude hrát na podzim 1. A 
třídu skupinu B. Můžeme se těšit 
na derby s Němčicemi nad Hanou 
a další soupeře: Určice, Opatovi-
ce, Dub nad Moravou, Mostkovice, 
Lipová, Plumlov, Bělotín, Brodek 
u Přerova, Protivanov, Beňov, Če-
chovice a Kostelec na Hané. Dou-
fejme, že dobrá forma vydrží a tým 
potvrdí své ambice na návrat do 
krajského přeboru.

Muži b Kovalovice - 1. b třída 
skupina A - 8. místo ze 14 - skóre: 
47:56 - 36 bodů 
Kovalovice zachránila šňůra po-
sledních tří vítězství doma 3:1 
s Újezdcem, 4:2 na hřišti posledních 
Nezamyslic a 2:1 v derby s Vrcho-
slavicemi. Na to, jaké byly problémy 
vyrovnat se s absencí na místě gól-
mana, je to dobré umístění.
Nejlepší střelci - s jedenácti bran-
kami Jakub Krčmař, osm - Zdeněk 
Zezula, sedm - Ondřej Janováč, Mi-
chal Bělaška.
Po pauze budou v Kovalovicích 
chodit na zápasy s tradičními i no-
vými soupeři jako je Haná Prostě-
jov, Smržice, Spartak Lipník nad 
Bečvou.

Starší žáci U 15 - okresní přebor 
- 2. místo z 10 - skóre 102:27 
bodů - 38 bodů 
Na prvním místě se s velkým násko-
kem deseti bodů umístil Tovačov. 

Naši žáci pod vedením Zdeňka Krč-
maře své další soupeře převyšovali 
a hráli kvalitní a bojovný fotbal.
Nejlepší střelci - s dvaceti góly Jan 
Dočkal, šestnáct - Jan Válek, dva-
náct - Tomáš Ptáček, jedenáct - Jir-
ka Nguyen.

Mladší žáci U 13 - vítěz okresní-
ho přeboru - 1. místo z 10 - skóre 
191:23 - 52 bodů
Suverénní vítězství, kdy za celou 
soutěž jediná ztráta byla za remizu 
na hřišti druhých Kozlovic. Jejich 
hra pod vedením trenérů Marka 
Ševečka, Matěje Řezáče, Milana 
Marečka a na začátku i Jana Kan-
tora, měla na tuto kategorii vysokou 
úroveň.
Velkou zásluhu na vítězství má per-
fektní střelec týmu Jan Válek, kte-
rý dal soupeřům neuvěřitelných 92 
gólů, dále 24 - Lukáš Jura, třináct 
- Adam Svačina. 
V krajském finále v Jeseníku byl 
Slavoj pátý ze šesti týmů. A byla to 
potřebná konfrontace s nejlepšími.
V nové sezoně 2017/2018 přihlá-
sil FK Slavoj do krajské soutěže 
družstvo staršího dorostu skupiny 
B, kde se uplatní kádr nynějších 
starších žáků. Budou mít za soupe-
ře Kozlovice, Ústí u Hranic, Horní 
Moštěnice, Lipník nad Bečvou, Že-
latovice, Bělotín, Brodek u Přero-
va, Nezamyslice, Otaslavice, Pivín 
a Němčice nad Hanou. 
Dále bude tým starších žáků hrát 
okresní přebor s týmy Opatovic, Ří-
kovic, Kozlovic, Beňova, Tovačova, 
Brodku u Přerova, Lověšic, Lipníku 
nad Bečvou a Zubru Přerov, který 
sídlí v Předmostí.

Starší přípravka - okresní přebor 
skupina b 4. místo z 8 - skóre 
127:78 - 26 bodů
Pod vedením trenéra Michala Ha-
náka a Martina Souška patřila svou 
hrou k lepším mužstvům s celoploš-
ným pojetím hry. 
Nejlepší střelci - se 47 góly Patrik 
Hanák, čtrnáct - David Skácelík, je-
denáct - Šimon Ševeček, Petr Horák.
V sezoně 2017/2018 jsou přihláše-
ní do krajského přeboru spolu s klu-
by Prostějova, Uničova, Šumperku, 
Viktorie Přerov, Sigmy Olomouc, 
1. HFK Olomouc, Hranic.
V kategorii starších přípravek se 

stal pro rok 2016/2017 přeborní-
kem okresu TJ Sokol Křenovice, 
který ve finále porazil  FK Spartak 
Lipník nad Bečvou. 

Mladší přípravka A  - ročník 
2008 - vítěz okresního přeboru 
v základní skupině  b - 1. místo 
z 10 - skóre  238:98 - 51 bodů
Na finálovém turnaji mladších pří-
pravek skupin A, B a C dne 17. 
června 2017 v Horní Moštěni-
ci mladší přípravka A FK Slavo-
je Kojetín - Kovalovice porazila: 
v 1. zápase FKM Opatovice - Vše-
chovice  12:6 a ve druhém zápase 
FK Troubky 11:1.
Pořadí v turnaji:
1. místo FK Kojetín - Kovalovice se 
skórem 23:7 s šesti body, 2. místo 
FKM Opatovice se skórem 12:17 
se třemi body, 3. místo FK Troubky 
se skórem 6:17 s 0 body.
Mezi nejlepší střelce patří: David 
Popovský, David Koutný a Yari Hu-
ssain Selsdon.
Na turnaji finalistů mladších přípra-
vek Olomouckého kraje 22. června 
2017 v Přerově se už tak nedařilo 
a skončila na devátém, předposled-
ním místě. Také to byla dobrá zku-
šenost pro další trénink.
V příští sezoně bude hrát kraj-
ský přebor turnajovým systémem 
s družstvy Olšan, Prostějova, Šum-
perku, Hranic, Viktorie Přerov, Sig-
my a 1. HFK Olomouce. Právě pří-
pravka FK Šumperk turnaj v Přero-
vě vyhrála ve finále se Šumvaldem 
a bude opravdu kvalitní soupeř.

Mladší přípravka b ročník 2009 
a 2010 - okresní přebor - skupi-
na c skončila druhá z devíti se 
skórem 190:173 - 32 bodů / 1. FK 
Troubky - 42 bodů
Na podzim bude hrát stejnou sou-
těž, tj. okresní přebor skupina B 
spolu s Tovačovem, Troubkami, 
Čekyní, Vlkoší, Lověšicemi, Zub-
rem Přerov, Kozlovicemi a Viktorií 
Přerov C.
Pozn. zařazení družstev do soutěží 
2017/2018, střelci a počet gólů dle 
webu OFS a KFS.

Hned den po ukončení sezony 
v neděli 11. června 2017 začaly 
práce na rozšíření hrací plochy za 
brankami, kde budou dvě hřiště po-



Kojetínský zpravodaj 7-8/17

26

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice

 Muži A FK Slavoj Kojetín–Kovalovice po výhře nad 
FC Dolany 4:1, poslední zápas KP, 10. 6. 2017
Horní řada zleva: Milan Mareček, Libor Žůrek, Jan Kří-
žek, Jan Kantor, Michal Gajdoš, Tomáš Hrušák, Martin 
Dočkal, Jakub Krčmař, Tomáš Jarmer, Richard Kli-
meš, Tomáš Jura; dolní řada zleva: Dušan Židlík, Petr 
Srbecký as. trenéra, Michal Panák, Michal Štolfa as. 
trenéra, Marek Ševeček trenér, Luděk Peprný - ved. 
mužstva, David Javořík.

 Muži FK Slavoj Kojetín – Kovalovice B po závě-
rečném zápase 26. kola 1.B třídy skupiny A, který 
vyhráli doma nad Vrchoslavicemi 2:1 
Horní řada zleva: Jaroslav Zapletal – zdravotník, 
Michal Bělaška, Tomáš Hromada, Martin Šafránek, 
Jakub Krčmař, Tomáš Jarmer, Tomáš Kantor, Zde-
něk Zezula, Ondřej Janováč, Pavel Kusák předseda, 
Josef Zavadil -  příznivec, Radek Tvrdoň – asistent 
trenéra, Zdeněk Soukup – příznivec; dolní řada zle-
va: Petr Novák, Patrik Miko, Milan Mareček, Miroslav 
Polách – hrající trenér, Jindřich Vojáček – pokladník; 
ležící: brankář David Koláček

 Mladší přípravka A FK Slavoj Kojetín – Kovalovice 
s pohárem pro vítěze okresního přeboru 2016/2017 na 
turnaji v Horní Moštěnici
Horní řada zleva: trenéři Roman Matějka, Rudolf Po-
povský, Radek Tomšic.
Pod nimi: Jan Matějka, brankář Patrik Sedlák, Vojtěch 
Hrdlička, David Koutný, Yari Hossain Selsdon, David 
Popovský.
Klečící zleva: Jakub Hrabčík, Vojtěch Maga, Nikolas  
Peter; ležící: Daniel Popovský.
Do týmu patří i David Štábl, který se nemohl zúčastnit 
turnaje.

 VÍTĚZ okresního přeboru mladších žáků 2016/2017 
FK Slavoj Kojetín-Kovalovice
Horní řada zleva: trenéři - Matěj Řezáč, Milan Mare-
ček, Marek Ševeček; prostřední řada zleva: Adam 
Svačina, Matěj Otáhal, Ondřej Sedlák, Petr Janáček,                                      
Martin Ligač, Ondřej Tichý; sedící zleva: Lukáš Jura, 
Šimon Ševeček, Jan Válek, Ondřej Jura, Milan Šíma; 
ležící: brankař Adam Toráč.

třebných rozměrů pro soutěže pří-
pravek a trénink. V úterý 13. června 
2017 se pak začalo s hloubením 
výkopů pro pokládku potrubí závla-
hového zařízení. Práce postupo-
valy rychle, až na krátké přerušení 
vydatným deštěm.
 
Ve čtvrtek 22. června 2017 poprvé 
vytryskla voda z nově instalované 

závlahy na stadionu Slavoje. Po-
stupně se zapojí všech 35 rozstři-
kovačů na hlavním hřišti a 2 x 12 na 
nových hřištích pro malou kopanou 
za brankami. Celá obsluha bude 
synchronizována počítačem, kdy 
bude zapojena střídavě jen jedna 
zóna. Jednotlivé zóny budou auto-
maticky postupně přepojovány. Je 
možná i obsluha přes mobil či PC. 

Voda se čerpá z cisterny o objemu 
32 kubických metrů, kam se přivádí 
z vlastního zdroje studny. 
Fotbalisté se konečně dočkali mo-
derní závlahy, která dnes patří ke 
standardním vybavením.  

Na závěr patří dík všem, kteří při-
spívají a podporují činnost fotbalo-
vého klubu FK Slavoj Kojetín - Ko-
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Ze sportu – FK Slavoj Kojetín-Kovalovice

Hloubení výkopů na potrubí Příprava na spojení potrubí Zahájení zkušebního provozu

valovice, aby podmínky pro fotbal 
byly přitažlivé pro zájemce o tento 
tradiční sport. Zejména těm, kteří 
se věnují fotbalovému mládí často 
ve svém volném čase a podporují 
naše děti v aktivním pohybu a tý-

movém sportu, tj. trenérům a rodi-
nám, které doprovázejí své děti na 
zápasy a tréninky.  
A v neposlední řadě děkujeme na-
šim věrným příznivcům. Zveme je 
znovu po prázdninách na ještě lep-

ší stadion Morava v Kojetíně nebo 
do příjemného prostředí hřiště 
v Kovalovicích. 

Jaroslav Bělka 
FK Slavoj Kojetín-Kovalovice

Ze sportu – TJ Sokol Kojetín
Soutěže děvčat
kojetínského Sokola
Atletika region Přerov
- Zúčastnilo se sedmnáct děvčat
Kategorie starší žákyně III
Valentýna Hrabalová 6. místo, Sa-
bina Švrčinová 11. místo z dvaceti 
soutěžících.
Kategorie mladší žákyně II
Lucie Drbalová 1. místo, Jitka Fia-
lová 5. místo, Daniela Dostálová 7. 
místo, Pavla Košťálková 9. místo, 
Aneta Šubíková 10. místo, Barbora 
Uhrová 13. místo, Julie Indráková 
14. místo, Kateřina Kameníková 
16. místo, Vendula Roubalová 17. 
místo, Barbora Jelínková 18. místo, 
Edita Hönigová 19. místo z 25 sou-
těžících.
Kategorie mladší žákyně I
Magdaléna Hedvíčková 1. místo, 
Andrea Večerková 6. místo, Nikola 
Mirwaldová 7. místo, Natálie Po-
korná 11. místo, Zuzana Medunová 
13. místo z šestnácti soutěžících.
Na krajskou soutěž v atletice po-

stoupila Magdaléna Hedvíčková 
a Lucie Drbalová.

Atletika kraj Přerov
- Zúčastnila se dvě děvčata
Kategorie mladší žákyně I
Magdaléna Hedvíčková 2. místo.
Kategorie mladší žákyně II
Lucie Drbalová 3. místo.
Obě děvčata postoupila do republi-
kového finále.

Atletika republika Třebíč
- Zúčastnila se dvě děvčata
Kategorie mladší žákyně I
Magdaléna Hedvíčková 11. místo 
z dvaceti soutěžících.
Kategorie mladší žákyně II
Lucie Drbalová 14. místo z dvaceti 
soutěžících.
Soutěží se v těchto disciplínách 
– skok do dálky, běh na 400 m, 
sprint na 50 m a hod kriketovým 
míčkem.

Medvědí stezka region Veselíčko
- Zúčastnilo se osmnáct děvčat 
Kategorie starší žákyně IV
Dvojice Zuzana Zatloukalová a Na-
tálie Čechová 4. místo, Lucie a Te-
reza Večerkovy 5. místo ze sedmi 
dvojic.
Kategorie starší žákyně III
Dvojice Lea Hönigová a Aneta Če-
chová 4. místo ze šesti dvojic.
Kategorie mladší žákyně II
Dvojice Aneta Šubíková a Edita 
Hönigová 2. místo, Lucie Drbalová 
a Barbora Uhrová 3. místo, Pav-
la Košťálková a Marie Toráčová 

5. místo, Julie Indráková a Magda-
léna Hedvíčková 6. místo ze sedmi 
dvojic.
Kategorie mladší žákyně I
Dvojice Zuzana Medunová a Amá-
lie Hřeblová 1. místo, Andrea Ve-
čerková a Natálie Pokorná 2. místo 
ze tří dvojic.

Medvědí stezka kraj Lošov
- Zúčastnilo se šest děvčat
Kategorie mladší žákyně II
Dvojice Aneta Šubíková a Edita 
Hönigová 3. místo, Lucie Drbalová 
a Barbora Uhrová 4. místo ze sed-
mi dvojic.
Kategorie mladší žákyně I
Zuzana Medunová a Amálie Hřeb-
lová 5. místo z osmi dvojic.

Medvědí stezka republika Kle-
tečná
- Zúčastnilo se šest děvčat 
Kategorie starší žákyně IV
Zuzana Zatloukalová a Natálie Če-
chová 17. místo z 24 dvojic.
Kategorie mladší žákyně II
Aneta Šubíková a Edita Hönigová   
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Ze sportu – TJ Sokol Kojetín
24. místo, Lucie Drbalová a Barbo-
ra Uhrová 25. místo z třiceti dvojic.
Soutěž dvoučlených hlídek v tábor-
nických dovednostech – topografic-
ké značky, uzlování, zdravověda, 
poznávání rostlin a stromů, pozná-
vání kulturních památek, poznávání 
stop apod.

Přehlídky pohybových skladeb
Mladší žákyně pod vedením Zu-
zany Šubíkové, Marie Prokešové 
a Libuše Bosákové nacvičily sesta-
vu s názvem Máme rádi zvířata. Se 
sestavou postoupily až na republi-
kovou přehlídku pohybových skla-
deb, která se konala v Olomouci.

Starší žákyně pod vedením Lenky 
Plevové, Pavly Minaříkové a Zuza-
ny Zatloukalové nacvičily sestavu 
s názvem Hodina tělocviku v Bra-
davicích. Se sestavou postoupily 
až na republikovou přehlídku po-
hybových skladeb, která se konala 
v Olomouci.               I. Stavinohová

začínáme cvičit 11. září 2017.

NA FACEBOOK
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Inzerce

Vážení příznivci divadla,
Městské divadlo Zlín

od 4. KVěTnA 2017
ZAHAJUJE

PřEdPLATITELSKoU SEZó-
nU 2017/2018.

V této sezóně pro vás chystáme,
kromě činoherních představení,

i jeden muzikál.

Katalog předplatného 2017/2018
najdete ve

Vzdělávacím a informačním centru
Kojetín, Masarykovo náměstí 8,

umístěn je také
na našich webových stránkách

www.divadlozlin.cz 

Rezervace je možné učinit
přes web, e-mailem:

prodej@divadlozlin.cz
a na telefonu 577 636 207, 419, 220

darUjte krev s kmd

dOhOdNuTé SKuPiNOVé dArOVáNí KrVE
NA TrANSFúZNí STANiCi V PřErOVě

VE STřEdu 12. ČErVENCE 2017

Kdo se bude chtít přidat
(zvláště prvodárci vítáni!)

ozvěte se
do pondělí 10. července 2017

na telefon: 606 032 559
Sraz na nádraží v Kojetíně

v 6 hodin - odjezd rychlíkem v 6:08 
Náklady na dopravu vlakem

hradí KMD 
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Vzpomínka na Tebe, maminko, stále je živá, kdo v srdcích žije, ten neumírá.

Dne 14. srpna 2017 vzpomeneme 10. výročí úmrtí

paní Miroslavy šóšové
S láskou vzpomíná syn Roman s rodinou.

Vzpomínky
Dne 4. 7. 2017 by se dožil 75 let

pan František šmída
Stále vzpomínají sestra Marie a bratr Jan s rodinami.

Jak krásné by bylo ti blahopřát, jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

Dne 13. července 2017 si připomeneme nedožité 25. narozeniny
našeho syna, bratra a vnuka

pana Jiřího Zakopala
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a ostatní příbuzenstvo.

Ze sportu - SK Kojetín
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Vzpomínky
Dne 7. července 2017 si připomeneme nedožité 82. narozeniny

naší milované manželky, maminky, babičky a prababičky

paní Anny Havlíčkové
Vzpomíná rodina.

Odešels na cestu, kde je každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 15. srpna 2017 uplyne 23 roků, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, prapradědeček a tchán

pan Jaroslav Kroupa z Měrovic nad Hanou
Dne 19. září 2017 si připomeneme jeho nedožité 88. narozeniny.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Zdeňka, dcery Zdeňka,
Jarmila, Dáša a Hana s rodinami, vnučka Bohdana s rodinou a další příbuzní. 

Dne 15. srpna 2017 by se dožila 100 let naše maminka

paní Marie Minaříková
Stále na ni vzpomíná syn Jiří, dcera Jana, vnučky, vnuci, neteře

a všichni, kdo ji měli rádi. Děkujeme všem.

Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.

Dne 17. července 2017 uplyne dvacet let od úmrtí našeho milovaného syna

pana Luboše Macourka z Uhřičic
Dne 20. září 2017 si připomeneme jeho nedožité čtyřicetiny.

S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra Marika s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, prosím, vzpomeňte s námi.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 20. července 2017 vzpomeneme 15. výročí úmrtí

pana bohumila Mlčáka
S láskou stále vzpomínají manželka Zdeňka, syn Petr a dcery Marcela a Zdeňka s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 6. července 2017 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
našeho syna, tatínka a dědečka

pana oldřicha šachy
S láskou a úctou vzpomínají maminka, dcera Hana s rodinou, bratr Jindřich s manželkou.

Nikdy nezapomeneme.

Kdo byl milován, není zapomenut...

Dne 1. července 2017 vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Zapletala (Károše)
a 16. července 2017 to bude rok, co nás opustila jeho manželka

paní Marie Zapletalová
Vzpomínají děti Jaroslav, Marie, Naďa s rodinami, vnuci, pravnuci,

sestry Anička a Jiřinka, sousedi, kamarádi.
“Smutek potrvá věčně.”
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Vítání občánků
V sobotu 24. června 2017 byly slavnostně přivítány

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Filip Machala nikolas Křepelka Magdaléna Rybovičová

Sofie Janečková Leontýna Staňková
Blahopřejeme!
Foto: J. Večeřová

blahopřání
Dne 17. července 2017 oslaví své 89. narozeniny

paní Jindřiška šachová
Vše nejlepší, hodně zdraví přejí syn Jindřich s manželkou Jarmilou, vnuk Vladimír s manželkou 
Petrou, Martina s manželem Marcelem, snacha Marta, vnuk Zdeněk, vnučky Romana, Hanka, 
pravnoučata Ladík, Honzík, Natálka, Verunka, Rišin, Honzík, Pavlík, Ondra a sestra Libuše.

Dne 26. července 2017 oslaví své 83. narozeniny
naše milá a laskavá maminka, tchýně, babička, prababička a praprababička

paní Zdeňka Kroupová z Měrovic nad Hanou
Za její lásku a dobrotu do dalších let hodně štěstí a zdraví přejí dcery Zdeňka, Jarmila,

Dáša a Hana s rodinami, vnučka Bohdana s rodinou, prapravnouček Leošek
                             a všechna vnoučata a pravnoučata posílají babičce velkou pusu.

Kdyby její manžel žil, rád by se k přání připojil.

Dne 25. července oslaví své 80. narozeniny

pan Stanislav Krčmař
Všechno nelze říci slovy, co bychom chtěli přát, přejeme do dalších let to nejkrásnější,

co život může dát. Manželka Anička a synové Staňa, Jarek a Libor s rodinami.


