
Budeme uklízet Česko

Ročník XIX číslo 4 duben 2018 12,- Kč

KojetínsKý
ZPRAVODAJ

V sobotu 7. dubna 2018 se naše město opět připojí k akci 
„Ukliďme Česko“. Již nyní bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se zúčastní a pomohou s úklidem, ať už v Kojetí-
ně nebo Popůvkách či Kovalovicích. V minulých  letech 
se  vždy  podařilo  zbavit  odpadků  hodně  pěkných  míst  
a napravit tak bezohlednost některých lidí, kteří si pletou 
přírodu se sběrným dvorem odpadu.

Děkuji všem za pomoc a účast!
Jiří Šírek, starosta města
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na své 73. schůzi konané dne 14. března 2018
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí zprávu  o  hos-
podaření příspěvkových organizací 
Města Kojetín v roce 2017,
- schválila roční účetní závěrky pří-
spěvkových organizací za rok 2017 
včetně jejich výsledku hospodaření,
- schválila převedení  kladného 
výsledku hospodaření za rok 2017 
do rezervního fondu takto: MěKS – 
55.759,76 Kč, CSS – 2.449,31 Kč, 
ŠJ – 71.533,38 Kč, DDM – 4.375,28 
Kč, ZŠ nám. Míru – 248.176,99 Kč, 
ZŠ Svat. Čecha – 806,48 Kč, MŠ – 
151.896,72 Kč,
- schválila rozpočtové  opatření 
č.  4/2018,  kterým  dochází  pouze 
k  přesunům  v  rámci  schváleného 
rozpočtu  a  nenavyšují  se  celkové 
příjmy ani výdaje rozpočtu,
- schválila  nájem  prostor  slouží-
cích  k  podnikání  v  objektu  polikli-
niky, prostory č. 24 a část čekárny 
ve  III.  nadzemním  podlaží,  o  cel-
kové výměře 22,83 m2, společnosti 
MUDr.  Libor Gronský  s.  r.  o., Olo-
mouc, za podmínek nájmu od 1. 5. 
2018  na  dobu  neurčitou,  nájemné 
ve výši 528 Kč/m2/rok + zálohy na 
služby spojené s nájmem, za úče-
lem  poskytování  zdravotních  slu-
žeb v oboru ambulantní psychiatrie, 
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
související  s  projektem  „Kojetín, 
Most na ulici Mlýnská“, jejímž před-
mětem je statické posouzení most-
ní konstrukce mostu na ul. Mlýnská 
mezi Městem Kojetín a společností 
Link projekt s. r. o., Brno, za nabíd-

kovou cenu 81 400 Kč bez DPH,
- schválila  uzavření  dodatku  
č.  1  smlouvy  o  dílo  ze  dne  31.  8. 
2016  na  vypracování  projektové 
dokumentace  akce  „Rekonstrukce 
Základní školy náměstí Míru – půd-
ní  vestavba“,  jehož  předmětem  je 
navýšení objemu projekčních prací 
v  souvislosti  s  plněním  podmínek 
Ministerstva  životního  prostředí 
jako poskytovatele dotace, dodatek 
smlouvy  je  uzavírán mezi Městem 
Kojetín a zhotovitelem BM Baumas 
spol.  s  r.  o.  za  nabídkovou  cenu 
32.000 Kč včetně DPH,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2017 na 
zpracování  projektové  dokumenta-
ce  k  investiční  akci  „Rekonstrukce 
objektu  KD  Kojetín“  mezi  Městem 
Kojetín  a  zhotovitelem  Ing.  Pav-
lem Kramplou, Zlín, za nabídkovou 
cenu 111.000 Kč bez DPH,
- schválila  zplnomocnění  spo-
lečnosti  NOVING  Morava  s.  r.  o. 
Kojetín  k  zastupování  investora 
při  provádění  inženýrské  činnosti  
v rámci vypracování projektové do-
kumentace  pro  odstranění  stavby  
a při komunikaci se stavebním úřa-
dem, vše v rámci přípravy realizace 
akce „Odstranění RD ul. Kroměříž-
ská č. p. 108 v Kojetíně“,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na  vypracování  projektové  doku-
mentace o odstranění stavby k akci 
„Odstranění  RD  ul.  Kroměřížská  
č.  p.  108  v  Kojetíně“,  smlouva  je 

uzavírána  mezi  Městem  Kojetín  
a  zhotovitelem  NOVING  Morava  
s. r. o., za nabídkovou cenu 59.500 
Kč bez DPH,
- schválila výběr dodavatele, spo-
lečnost PTÁČEK – pozemní stavby 
s.  r.  o.,  na stavební práce v  rámci 
akce „Modernizace a rozšíření mul-
tifunkčního  plážového  sportoviště“ 
v  Kojetíně,  který  byl  po  vyhodno-
cení  doporučen  administrátorem 
výběrového  řízení  a  hodnotící  ko-
misí  na  základě  výsledků  posou-
zení a hodnocení došlých nabídek 
výběrového řízení,
- schválila uzavření smlouvy o dílo 
na  stavební  práce  v  rámci  akce 
„Modernizace  a  rozšíření  multi-
funkčního  plážového  sportoviště“ 
v Kojetíně mezi Městem Kojetínem 
a  zhotovitelem  společností  PTÁ-
ČEK  –  pozemní  stavby  s.  r.  o., 
za nabídkovou cenu 29,402.774,89 
Kč  bez DPH,
- neschválila poskytnutí  peněžité-
ho daru společnosti ASTRAS, o. p. 
s.,  Kroměříž,  na  částečné  pokrytí 
nákladů  spojených  s  poskytnutím 
ubytování v azylovém domě obča-
nům z Kojetína,
- schválila poskytnutí  peněžitého 
daru žadatelce ve výši 5.000 Kč, na 
částečnou  úhradu  nákladů  za  po-
platky spojených s docházkou syna 
do  Střední  školy,  základní  školy  
a mateřské školy Prostějov.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na svém 23. zasedání konaném dne 27. března 2018

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- vzalo na vědomí zprávu o hospo-
daření města Kojetína za rok 2017,
- schválilo  závěrečnou  zprávu  
o  provedené  inventarizaci  majetku  
a  závazků  Města  Kojetína  za  rok 
2017,
- schválilo  Závěrečný  účet  Města 
Kojetína za rok 2017, včetně Zprávy 
o přezkoumání hospodaření za  rok 
2017 a souhlasilo s celoročním hos-
podařením, a to bez výhrad,
- schválilo účetní závěrku Města Ko-
jetína za rok 2017, a to bez výhrad,
- vzalo na vědomí informaci o hos-
podaření  zřízených  příspěvkových 

organizací za rok 2017,
- vzalo na vědomí informaci o mož-
nostech zajištění financování inves-
tiční  akce Modernizace  a  rozšíření  
multifunkčního plážového sportoviš-
tě a možných finančních dopadech 
realizace této investiční akce do roz-
počtu města v roce 2018 a v násle-
dujících čtyřech letech,
- schválilo  rozpočet  na  realizaci 
investiční  akce Modernizace a  roz-
šíření  multifunkčního  plážového 
sportoviště  do  výše  celkových  ná-
kladů 39,000.000 Kč a zavázalo se 
zabezpečit financování této investič-

ní  akce,  přičemž  v  rozpočtu města 
Kojetína na rok 2018 jsou zapojeny 
výdaje  ve  výši  32,244 mil.  Kč  a  fi-
nancování  zbývajících  výdajů  ve 
výši 6,756 mil. Kč se zastupitelstvo 
města zavázalo zahrnout do rozpoč-
tu města na rok 2019,
- schválilo návrh na podání Žádos-
ti  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu 
Olomouckého  kraje  na  rok  2018  
z  Programu  na  podporu  výstavby  
a rekonstrukcí sportovních zařízení 
v obcích Olomouckého kraje v roce 
2018 na spolufinancování akce Mo-
dernizace a  rozšíření multifunkční-
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Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
ho plážového sportoviště,
- vzalo na vědomí  informaci  
o možnostech zajištění financování 
investiční  akce  Rekonstrukce  kul-
turního domu v Kojetíně a možných 
finančních  dopadech  realizace  této 
investiční  akce  do  rozpočtu  města 
v  roce  2018  a  v  následujících  čty-
řech letech,
- schválilo  rozpočet  na  realizaci 
investiční  akce  Rekonstrukce  kul-
turního  domu  v  Kojetíně  do  výše 
celkových  nákladů  72,000.000  Kč  
a  zavázalo  se  zabezpečit  financo-
vání  této  investiční  akce,  přičemž 
v rozpočtu města na rok 2018  jsou 
zapojeny výdaje ve výši 38,754 mil. 
Kč a financování zbývajících výdajů 
ve  výši  33,246  mil.  Kč  se  zastupi-
telstvo města zavázalo zahrnout do 
rozpočtu města na rok 2019,
- schválilo  rozpočtové  opatření  
č. 5/2018, kterým se zapojují do roz-

počtu: 
- nové příjmy ve výši 382,15 tis. Kč,
- nové výdaje ve výši 382,15 tis. Kč,
- schválilo prodej pozemku p. č. st. 
95/2  zastavěná  plocha  a  nádvoří  
o  výměře  43 m2,  jehož  součástí  je 
budova  bez  čísla  popisného  nebo 
evidenčního  –  zemědělská  stavba, 
se  všemi  součástmi  a  příslušen-
stvím,  za  kupní  cenu  20.000  Kč  
a  za  podmínky  úhrady  veškerých 
nákladů,
- schválilo prodej  části  pozemku 
p.  č.  40/1,  ostatní  plocha  –  ostatní 
komunikace o výměře cca 17 m2, za 
kupní cenu 400 Kč/m2 a  za podmín-
ky úhrady veškerých nákladů s pře-
vodem spojených kupujícím,
- stanovilo na volební období 2018–
2022  počet  členů  Zastupitelstva 
města Kojetína na dvacet jedna,
- vzalo na vědomí výroční  zprávu 
o činnosti Školní jídelny Kojetín, pří-

spěvkové organizace, za  rok 2017, 
výroční  zprávu  Centra  sociálních 
služeb Kojetín, příspěvkové organi-
zace, za rok 2017 a výroční zprávu 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín,  příspěvkové  organizace,  za 
rok 2017,
- vzalo na vědomí  výroční  zprávu  
o činnosti Městského úřadu Kojetín 
za rok 2017,
- schválilo úhradu  příspěvku  za 
Město  Kojetín  (člena  dobrovolného 
svazku obcí „Sdružení obcí Střední 
Moravy“) do Regionálního fondu pro 
přípravu  projektů  na  Střední Mora-
vě, v celkové výši 18.507 Kč,
- schválilo zápis ze zasedání Kont-
rolního výboru ZM, ze dne 7. března 
2018,
- schválilo zápis z  jednání Finanč-
ního výboru ZM, ze dne 21. 3. 2018.

Jiří Šírek

 Zastupitelstvo  města  schválilo 
na svém zasedání dne 27. března 
2018  dotace  následujícím  organi-
zacím a spolkům takto:
SK Kojetín – 530 tis. Kč
TJ Slavoj Kojetín – 400 tis. Kč
TO Kanoistika Kojetín – 340 tis. Kč
TJ Sokol Kojetín – 230 tis. Kč
Charita  Kojetín  –  150  tis.  Kč  (100 
tis. Kč na terénní odlehčovací služ-
by, 50 tis. Kč na činnost)
TJ Sokol Kovalovice – 130 tis. Kč
KST Swing Kojetín – 75 tis. Kč
Gymnázium Kojetín – 30 tis. Kč
Církev Čs. Husitská – 30 tis. Kč
Pionýr Kojetín – 30 tis. Kč

Ve zkratce
MS Morava Kojetín – 25 tis. Kč
ČSCH – 20 tis. Kč
Junák – 20 tis. Kč
Jamajka Kojetín – 20 tis. Kč
ČS včelařů – 15 tis. Kč
MS Haná Popůvky – Kovalovice – 
15 tis. Kč
Kappa Help – 10 tis. Kč
ČZS – 10 tis. Kč
HS MHJ Popůvky – 10 tis. Kč
Technis Kojetín, spol. s r. o. – 1 mil. 
Kč  (na úhradu ztráty provozu kou-
paliště a sportovní haly).

 Ve čtvrtek 22. března 2018 se 
uskutečnila  v  sále  sokolovny  aka-

demie kojetínského gymnázia. Byla 
to vlastně poslední akce v sále so-
kolovny v její podobě, jak ji známe 
posledních cca čtyřicet let. Od dub-
na začne rekonstrukce celého inte-
riéru tohoto kulturního stánku naše-
ho města  a  potrvá  určitě  nejméně 
jeden rok. Kulturní akce se v tomto 
období přesunou do  jiných prostor 
a  doufám,  že  jakmile  bude  hoto-
vo, splní vnitřní prostory sokolovny 
naše představy o moderním kultur-
ním  zařízení  na  úrovni  21.  století.  
O průběhu prací budete samozřej-
mě  na  stránkách  KZ  průběžně  in-
formováni.                              Jiří Šírek

Informace pro občany
Úklidové sáčky na psí 
exkrementy zdarma 
k vyzvednutí

Za  neuklizení 
psího  exkre-
mentu  hrozí 
majiteli  poku-
ta  až  do  výše 
20.000 Kč.
Jistě  jste  si 
všimli,  že  se 
naše  město 
pravidelně uklí-

zí a čistí. Město ze svého rozpočtu 
vynakládá nemalé peníze na to, aby 
udržovalo ulice a veřejná prostran-
ství  v  čistotě.  Přesto  se  neustále 
setkáváme s problémem znečištění 
města psími exkrementy, které jsou 
k vidění nejen na běžných komuni-
kacích, ale i tam, kde by být oprav-
du neměly, jako např. dětská hřiště, 
pískoviště, chodníky. 
Podle  zákona  251/2016  Sb.,  
o  některých  přestupcích  se  neu-
klizením  psího  exkrementu  majitel 
psa  dopouští  přestupku,  za  což 
mu  může  být  uložena  pokuta  ve 

správním řízení až do výše 20.000 
Kč. Strážník Městské policie může 
na místě uložit  za  tento přestupek 
pokutu příkazem na místě do výše 
10.000 Kč.   
Upozorňujeme  tímto  majitele 
pejsků, že si mohou na Městském 
úřadě zdarma vyzvednout úklidové 
sáčky. 
Nebuďte  lhostejní  a  pomozte  nám 
město udržovat čisté!

Děkujeme, že uklízíte!
     

Finanční odbor MěÚ Kojetín
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Informace pro občany

Sběr nebezpečného 
odpadu v Kojetíně 
v roce 2018
Mobilní sběr nebezpečného od-
padu vozidly BIOPAS Kroměříž 
spol. s r. o.:
- ve čtvrtek 12. dubna 2018

Stanoviště sběru odpadů a doba 
přistavení:
1.  Padlých  hrdinů,  bývalé  uhelné 

sklady 14:15 – 14:35 hodin
2. Blanská – parkoviště u Kroměříž-
ské ul. 14:40 – 15:00 hodin
3. Tržní náměstí – u čerpací stanice 
15:05 – 15:25 hodin
4. Olomoucká – parkoviště u Jordá-
nu 15:30 – 15:50 hodin
5.  náměstí  Svobody  –  parkoviště 
u hřbitova 15:55 – 16:15 hodin
6. nám. Republiky – u Centra žilní 
chirurgie 16:20 – 16:40 hodin
7. Popůvky – u zastávky autobusu 
16:50 – 17:10 hodin
8. Kovalovice – u kapličky   
17:20 – 17:40 hodin

Ke svozovým vozům přineste vy-
tříděné nebezpečné odpady:
- Znečištěné prázdné obaly:  ple-
chovky od  laku,  staré barvy a  lepi-
dla,  zabarvené a nalakované před-
měty  jako  hadry,  štětce,  kalíšky, 
stěrky, hůlky na míchání.
- Prostředky na ochranu rostlin: 
postřiky  všeho  druhu  ze  zahrad, 
pěstování ovoce,  zeleniny a  země-
dělství.
- Barvy - laky:  spreje  -  nátěry  na 
dřevo, mořidla, laky ve spreji.
- Ředidla od nátěrových hmot: čis-
tící benzin, terpentýn, rozpouštědla.
- Baterie: tužkové baterie, knoflíko-
vé  baterie,  baterie  z  osobních,  ná-
kladních aut a traktorů.
- Staré léky, teploměry.
- Chemikálie: používané v domác-
nostech  a  domácími  kutily  jako  la-
boratorní misky, ustalovače, bělidla, 
kyseliny, louhy, zvláštní lepidla.
- Starý olej: motorový, mazací, pře-
vodový, fritovací oleje.

Upozornění:
Pro  likvidaci  odpadů,  které  vám 
vzniknou  v  domácnostech,  může-
te  využít  služeb  Sběrného  dvora 
v Družstevní ulici v Kojetíně. 

Na sběrném dvoře je možné uložit 
tyto odpady a elektrozařízení ur-
čená ke zpětnému odběru:
-  Nebezpečné  odpady  -  baterie, 
akumulátory,  zářivky,  léčiva,  barvy, 
lepidla,  pryskyřice,  obaly  obsahují-

cí zbytky nebezpečných  látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné (ple-
chovky,  plastové  nádoby,  skleněné 
nádoby od laku, barev, lepidel).  
- Odpady ostatní - papír, sklo, plast, 
železo,  textilní  materiály,  pneuma-
tiky  (zdarma  pneumatiky  osobních 
automobilů,  přívěsů,  motocyklů 
atd.), dřevo,  velkoobjemový odpad, 
odpad ze zahrad), stavební suť, to-
nery,  elektrické  a  elektronické  zaří-
zení neobsahující nebezpečné látky.
-  Zpětný  odběr  elektrozařízení 
- vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení:  televizory, monitory,  rádia, 
elektrotechnické přístroje a zařízení, 
pračky, ledničky, mrazničky, vrtačky, 
vysavače apod.

Uložení  odpadů  a  výrobků  urče-
ných  ke  zpětnému  odběru  je  pro 
občany  Kojetína  a  místních  částí 
Popůvky a Kovalovice bezplatné – 
mimo uložení  stavební  suti  a  pne-
umatik  větších  rozměrů  (traktory, 
nákladní  automobily  atd.),  uložení 
těchto odpadů hradí i občané měs-
ta a místních částí. 

Provozní doba:
Úterý    13:00 – 17:00
Středa - Pátek     8:30 – 12:30   
      13:00 – 17:00
Sobota      8:00 – 12:00 

Žádáme  vás,  abyste  se  řídili  poky-
ny pracovníků sběrného dvora, do-
držovali provozní dobu a neukládali 
odpady mimo stanovené plochy ve 
sběrném dvoře.
Podrobnější  informace  o  možnosti 
uložení  odpadů  na  sběrném  dvoře 
můžete získat na tel. č. 581 275 005.

Upozorňujeme,  že  předpisy  na 
ochranu  životního  prostředí  mimo 
jiné  stanoví,  že  se  za  jejich  poru-
šení  ukládá  sankce.  V  některých 
případech  se  může  jednat  o  část-
ku  u  fyzických  osob  až  do  50  tis. 
Kč,  u  právnických  osob  nebo  fyzic-
kých  osob  oprávněných  k  podnikání 
o částku pohybující se v milionech Kč.

odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Harmonogram svozu 
odpadů v roce 2018
Vážení občané,
vzhledem k opakujícím se dotazům 
zveřejňujeme  harmonogram  svozu 

komunálních, bio a tříděných odpa-
dů v roce 2018, které pro vás zajiš-
ťuje TECHNIS Kojetín  spol.  s  r.  o. 
Upozorňujeme vás na platnost  vy-
hlášky 1/2015 o stanovení  sytému 
shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění,  využívání  a  odstraňování 

komunálních  odpadů  a  nakládání 
se  stavebním  odpadem  na  území 
města Kojetína, podle které jste po-
vinni:
• zajistit si dostatečné množství ná-
dob stanoveného typu, 
• plnit je tak, aby je bylo možno uza- 

Sběr bioodpadu
v Kojetíně v roce 2018
Termín přistavení kontejnerů 
v Kojetíně:
- v pátek 6. dubna 2018
od 8.00 do 18.00 hodin
- v sobotu 7. dubna 2018
od 8.00 do 14.00 hodin
- v ulici Olomoucká – za posled-
ním domem po pravé straně,
- na náměstí Svobody – parkovi-
ště u hřbitova,
- v ulici Chytilova –  u školní jídel-
ny,
- v ulici Přerovská – u pálenice,
- v ulici Polní – u kotelny.

Termín přistavení kontejnerů 
v Popůvkách:
- v pátek 6. dubna 2018
od 15.00 do 18.00 hodin
- v sobotu 7. dubna 2018
od 8.00 do 14.00 hodin
u Kulturního domu Popůvky.

Termín přistavení kontejnerů 
v Kovalovicích:
- v pátek 6. dubna 2018
od 15.00 do 18.00 hodin
- v sobotu 7. dubna 2018
od 8.00 do 14.00 hodin
u Kaple sv. Františka v Kovalo-
vicích.

Do kontejneru patří pouze:
listí, tráva, plevel, větve stromů do 
délky 1 m, ovoce,  zelenina a  jiný 
odpad rostlinného původu.
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vřít  a  odpad  z  nich  při  manipulaci 
nevypadával,
• v den svozu  ji umístit  k pozemní 
komunikaci  přístupové  svozovému 
vozidlu.

Komunální odpad
První týden (v roce 2018 sudý tý-
den) 
Pondělí: Křenovice  +  Křenovská, 
Hanusíkova,  Vyškovská,  Tyršova, 
náměstí  Republiky,  6.  května,  Ná-
dražní  (mezi  Kuzníkovou  a  nádra-
žím), Havlíčkova, Kuzníkova.
Svozy  kontejnerů  a  nádob  na-
smlouvané 3 x za 2 týdny.
Úterý: Kovalovice,  Popůvky,  Pad-
lých hrdinů + tříděný odpad - plast.
Středa: Svatopluka  Čecha,  Nová, 
Komenského náměstí, Masarykovo 
náměstí,  náměstí  Dr.  E.  Beneše, 
Růžová, Pořadí, náměstí Míru, Pa-
lackého,  Tržní  náměstí,  Zahradní, 
Podvalí  (rozdvojení  u  Přerovské), 
Přerovská,  Závodí, Mlýnská,  Polní 
(mezi  Sladovní  a  Jana  Peštuky), 
Sladovní (mezi Vyškovskou a Druž-
stevní),  náměstí  Svobody,  Tvorov-
ská, Stan. Masara, Bří Šmejdovců, 
Stružní.
Čtvrtek: Kroměřížská,  Blanská, 
Ztracená, Podvalí, Olomoucká, Hu-
sova,  Příční,  Polní  (mezi  Sladovní 
a Olomouckou),  Sadová,  Sladovní 
(mezi  Polní  a  Olomouckou),  Ná-
dražní (mezi Kuzníkovou a Kromě-
řížskou).
Pátek: Svozy  kontejnerů  a  nádob 
nasmlouvané 3 x za 2 týdny, 1 x za 
1 týden.

Bioodpad
Druhý týden (v roce 2018 lichý 
týden) 
Pondělí: Tříděný  odpad  -  papír, 
plast +   BIO Kovalovice, Popůvky, 
Křenovice.
Úterý: BIO Svatopluka Čecha, Ko-
menského  náměstí,  Masarykovo 
náměstí,  náměstí  Dr.  E.  Beneše, 
Růžová, Pořadí, náměstí Míru, Pa-
lackého,  Tržní  náměstí,  Zahradní, 
Podvalí  (rozdvojení  u  Přerovské), 
Přerovská,  Závodí, Mlýnská,  Polní 
(mezi  Sladovní  a  Jana  Peštuky), 
Sladovní (mezi Vyškovskou a Druž-
stevní),  náměstí  Svobody,  Tvorov-
ská, Stan. Masara, Bří Šmejdovců, 

Stružní + Padlých hrdinů + sídliště 
Sever.
Středa: Svozy kontejnerů a nádob 
nasmlouvané 3 x za 2  týdny , BIO 
Křenovská,  Hanusíkova,  Vyškov-
ská,  Tyršova,  náměstí  Republiky, 
6. května, Nádražní (mezi Kuzníko-
vou a nádražím), Havlíčkova, Kuz-
níkova, + sídliště Jih.
Čtvrtek: BIO  Kroměřížská,  Blan-
ská,  Ztracená,  Podvalí,  Olomouc-
ká,  Husova,  Příční,  Polní  (mezi 

Sladovní  a Olomouckou),  Sadová, 
Sladovní  (mezi  Polní  a  Olomouc-
kou),  Nádražní  (mezi  Kuzníkovou 
a Kroměřížskou) + Rumunská, Dvo-
řákova, Chytilova, Čsl.  legií,  Jirás-
kova, Marie Gardavské, Dudíkova.
Pátek: Rumunská,  Dvořákova, 
Chytilova, Čsl. legií, Jiráskova, Ma-
rie Gardavské, Dudíkova.
Svozy kontejnerů a nádob nasmlou-
vané 1 x za 1 týden, a 1 x za 2 týdny.

odbor VŽPD, MěÚ Kojetín

Informace pro občany
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Došlo do redakce

V Kovalovicích 
se bavili děti i dospělí

Jak už je léta letoucí v Kovalovicích 
zvykem, i letos se zde konal dětský 
karneval.  Bylo  zde  zase  náramně 
veselo, sešel se plný sál dětí s krás-
ně nazdobenými maskami a pak už 
se jen s velkým nadšením soutěžilo, 
zpívalo,  hrálo,  a  to  vše  moderoval 
karnevalový mág  Jožka Plesník  ve 
spolupráci  s  DJ  Honzou  Krejsou. 
Při  soutěžích  z  dětí  vyzařoval  vel-
ký  zápal  a  nadšení,  a  proto  byly 
vždy  odměněny  nějakou  sladkostí  
a jak už bývá zvykem, na závěr se 
pro  všechny  natěšené  děti  losova-

la očekávaná  tombola se spoustou 
krásných  cen,  včetně  osmi  nazdo-
bených dortů.
Věříme, že se u nás dětem i rodičům 
líbilo a příští rok nás navštíví znovu 
a rádi.
Večer  již  také  tradičně probí-
hal  sportovní  večírek  a  tam 
dostali zase možnost se před-
vést  na parketu  ti  dospělejší. 
Celý  večer  a  noc  moderoval 
skvělý  Honza  Krejza,  který 
nonstop  pumpoval  do  tančí-
cích  nadšenců  jeden  hit  za 
druhým.  Večírek  provázela 
přátelská  atmosféra,  která  
o půlnoci  vygradovala  obrov-
skou  tombolou, ve které bylo 

krásných  130  cen.  Velmi  kladně 
hodnotí celou akci i organizátoři fot-
balisté Sokola – výborný DJ, skvělý 
zvěřinový gulášek a luxusní tombola!
Těšíme se na vás zase příští rok!

MŠ

Novinky na rok 2018 
v oblasti zateplování 
bytových domů v IROP
Podpora  pro  energeticky  úsporná 
opatření v bytových domech pokra-
čuje  v  IROP  i  v  roce  2018.  Řídicí 
orgán IROP vyhlásil 12. ledna 2018 
pro  vlastníky  bytových  domů  78. 
výzvu  Energetické  úspory  v  byto-
vých domech III. Žádosti o podporu 
je možné podávat od 2. února 2018. 
Alokace výzvy  je 3,5 mld. Kč z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a příjem žádostí  potrvá do 
vyčerpání  alokace  výzvy,  maximál-
ně do 29. listopadu 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 
37. výzvu Energetické úspory v by-
tových domech II., ve které byl příjem 
žádostí ukončen 12. ledna 2018. Od 
listopadu  loňského  roku  byl  v  této 
výzvě  patrný  razantní  nárůst  počtu 
podávaných žádostí o podporu i ná-
růst objemnějších projektů. Celkem 
bylo  v  37.  výzvě  předloženo  1325 
žádostí o podporu v celkovém úhr-
nu  2,707  mld.  Kč  z  EFRR  a  nyní 
probíhá  vyhodnocování  podaných 
projektů.  Podpora  v  této  výzvě 
oslovila  vlastníky  bytových  domů 
a  společenství  vlastníků  jednotek 
ve  423  městech  a  obcích  České 
republiky. O největší objem podpo-
ry  zažádala  společenství  vlastníků 
jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 
mil. Kč). Nejaktivnější  byli  žadatelé 
v  Moravskoslezském  kraji  (téměř 
17,5 % předložených žádostí), dále 
ve  Středočeském,  Jihomoravském 

a Zlínském kraji (každý kraj měl té-
měř 10% zastoupení).
Po  vyjednaném  snížení  nároků  na 
zdroje  tepla byly od června  loňské-
ho  roku  nabídnuty  také  příznivější 
podmínky  pro  čerpání  podpory  na 
plynové kondenzační kotle nebo te-
pelná čerpadla. Z předložených pro-
jektů  je  patrné,  že  i  tato  změna se 
setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překro-
čil na konci loňského roku první stov-
ku  a  na  proplacení  v  lednu  čekalo 
dalších 160 projektů, u kterých byla 
fyzicky  ukončena  realizace.  Mezi 
největší  vyplacené  žádosti  patří 
např.  projekty  měst  Frýdku-Místku, 
Hronova  nebo  Tábora.  Z  ostatních 
proplacených  projektů  lze  jmeno-
vat  např.  zateplení  a  výměny oken  
a vstupních dveří  v bytovém domě  
o  48  bytových  jednotkách  v  Otro-
kovicích, nebo zateplení dvou byto-
vých domů o 22 bytech v Kralovicích 
na Plzeňsku. 
78.  výzva  přináší  nové  možnos-
ti  pro  podporu  bytových  družstev, 
která  sice  nejsou  výhradním  vlast-
níkem bytového domu, ale v soula-
du s národní legislativou vykonávají 
funkci  správce  bytového  domu  do 
doby  založení  společenství  vlast-
níků  jednotek. Aktuálně se pro  tato 
družstva podařilo vyjednat možnost 
získání podpory za celý bytový dům. 
Pro společenství vlastníků  jednotek  
a  fyzické  osoby  přibyla  nově mož-
nost v určitých případech podat žá-
dost o podporu mimo režim veřejné 
podpory  a  de  minimis.  U  projektů 
mimo  režim  veřejné  podpory  podle 

blokových  výjimek  (dle  Nařízení 
Komise 651/2014) došlo také k roz-
šíření  způsobilých  výdajů.  Byl  také 
zredukován  počet  povinně  naplňo-
vaných  indikátorů  –  nově  hodnoty 
indikátorů  „Množství  emisí  primár-
ních  částic  a  prekurzorů  sekundár-
ních  částic  v  rámci  podpořených 
projektů“ a  „Výroba  tepla z obnovi-
telných zdrojů“ budou vyhodnocová-
ny pouze na úrovni Řídicího orgánu 
za celou výzvu a nebudou uváděny 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Stejně  jako  v  předcházejících  vý-
zvách platí snížené technické náro-
ky pro bytové domy, které  jsou kul-
turní  památkou  nebo  se  nacházejí 
v  památkové  rezervaci  nebo  v  pa-
mátkové zóně. Pro tyto domy může 
být vzhledem k památkové ochraně 
obtížné  provést  kompletní  úpravy 
s  cílem  uspořit  požadované množ-
ství celkové dodané energie, a proto 
v těchto případech pro získání 30% 
podpory  postačí  zateplit  některé 
konstrukce pouze na úrovni normo-
vých požadavků. Obdobně pro zís-
kání podpory pro změnu zdroje tepla 
platí mírnější podmínky na technický 
stav bytového domu. Tuto možnost 
zatím  využili  vlastníci  památkově 
chráněných bytových domů v centru 
Plzně nebo Kutné Hory.
Podrobnější  informace o  78.  výzvě 
Energetické  úspory  v  bytových  do-
mech III. naleznete na webu IROP. 
Projektové  záměry  lze  konzultovat 
na regionálních pracovištích Centra 
pro regionální rozvoj České republi-
ky, které je zprostředkujícím subjek-
tem IROP.                         MPMR ČR
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Kojetínský uličník
Ulice Čsl. legií
Tato  ulice  je  jednou  ze  tří  ulic  ve-
doucích od místní  polikliniky  k  ná-
draží a  je dlouhá 403 metrů. Ulice 
se  kříží  např.  s  ulicí  Havlíčkovou, 
Marie  Gardavské,  Dudíkovou  
a Jiráskovou, končí u ulice Rumun-
ské.  Lidé,  kteří  zde  bydlí,  mohou 
využívat nedalekého parku u spor-
tovní haly, kam mohou chodit spor-
tovat (mají to totiž, co bys kamenem 
dohodil). V zimě mohou jít   sáňko-
vat nebo bobovat na blízký kojetín-
ský Mont  Blanc.  Nemají  to  daleko 
ani  k  lékaři,  ani  k  autobusovým  
a vlakovým spojům a ani na místní 

"gympl". Takže ten, kdo bydlí v této 
ulici, má z tohoto pohledu vyloženě 
dobrou adresu. Snad  jen pro větší 
nákup  to  je  dál.  Potěšitelné  je,  že 
tato ulice byla v roce 2006 zásadně 
zrekonstruována. 
Ulice je pojmenována podle útvarů 
československých  vojáků  operují-
cích  v  obou  světových  válkách  ve 
službách Francie,  Itálie, Velké Bri-
tánie a SSSR. I kojetínští  legionáři 
zanechali v bojích na frontách obou 
válek  významnou  stopu,  jak  jsme 
se mohli  přesvědčit  na  výstavě  ke 
100. výročí vzniku republiky na VIC. 
My zde vzpomeneme alespoň legi-
onáře Jana Šenka, který má pamět-

ní desku na nedaleké sokolovně.

Anketa
Položily jsme několika obyvatelům Kojetína na následující otázky, 

které jsou v současné době aktuální:
1. Jak slavíte Velikonoce a jaké tradice na tento svátek dodržujete?

2. Na den 1. dubna připadá apríl. Máte nějakou vtipnou vzpomínku na nějaký žertík,
kdy jste někoho napálili nebo jste byli napáleni?

3. Na den 7. dubna 2018 je naplánovaná akce „Ukliďme Česko“ i v Kojetíně. Chystáte se na ni? Máte 
nějaké jiné nápady, jak udržovat město a jeho okolí čisté?

Václav 
Indrák
1. Každé Veli-
konoce  s  klu-
kama  plete-
me  pomlázky  
a  potom  spo-
lečně  obchá-
zíme  domy 
známých  na 

vesnici  a  koledujeme. Tyto Veli-
konoce  budou  zřejmě  náročné, 
jelikož mi v každém domě nalijí. 
Poté  slavím  Velikonoce  s  rodi-
nou.
2.  Jediný  žertík,  který  si  vyba-
vuju, byl  ten,  když se celá naše 
třída schovala naší učitelce. Na-
psali  jsme  jí  na  tabuli,  že  jsme 
v  nějaké  učebně,  a  než  do  ní 
došla,  my  už  byli  pryč.  Toto 
jsme  zopakovali  asi  v  dalších 
třech  třídách.  Nakonec  nás  ale 
učitelka našla a společně s námi 
se nad tím zasmála.
3. Na akci se nechystám, jelikož-
nejsem zdejší.  

Jana Hrdá
1.  Velikono-
ce  slavím 
vždy  s  rodi-
nou. Mám dva 
vnuky,  kterým 
chystám  po-
mlázky  a  po-
tom  jezdíme 
na výlet. 

2. Vzpomínám si, že jsem na apríla 
jednou v kantýně všechny přesvěd-
čila, že prodávám želví polévku. 
3.  Na  akci  určitě  půjdeme  něco 
uklidit.  Napadá  mě  dát  na  místa 
černých  skládek  fotopasti,  aby  ti, 
kdo  tam  ten  odpad  odváží,  mohli 
být stíháni nebo jim mohla být dána 
pokuta.

Angelika Brabencová
1.  O  Velikonocích  zdobíme  dům 
velikonočními  ozdobami,  pečeme 
beránka,  barvíme  vajíčka.  Také  si 
doma vyrábíme kraslice.
2.  Žádný  vtipný  zážitek  nejspíš 
nemám,  musela  bych  dlouho 
vzpomínat. 
3.  Akce  se  nezúčastním.  Myslím, 
že by bohatě  stačilo,  kdyby si  lidé 
kolem sebe uklízeli sami a nedělali 
odpadkové koše z přírody. 

Jana Baluchová
1. Z velikonočních  tradic dodržuje-
me polévání vodou a chystání po-
mlázky.
2. Na žádnou si teď nemůžu vzpo-
menout.
3. Nejsem z Kojetína, takže akce se 
nezúčastním. 

Pavla Káňová
1. Na Velikonoce  každoročně  bar-
víme vajíčka a většinou jezdíme na 
výlet do zoo.
2. Vtipnou vzpomínku nejspíše ne-
mám, nebo si ji nepamatuji. 
3.  Na  akci  Ukliďme  Česko  se  ne-
chystám. Podle mě  by městu  pro-
spělo  více  odpadkových  košů  
a  kdyby  si  lidé po  sobě  sami  uklí-
zeli. 

Anketu připravily 
žákyně 2. ročníku Gymnázia 

Kojetín Aneta Pavlíková 
a Kristýna Holanová.
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V prvních jarních dnech přijeli 
do Kojetína soutěžit o titul 
mistra ČR ve společenských 
tancích páry ze všech koutů naší 
země. Leoše Ptáčka, zástupce 
generálního partnera soutěže  
a hlavního organizátora zároveň 
jsme se zeptali, jak se náročnou 
akci podařilo zvládnout.
Tentokrát jsme si sáhli na samé dno, 
musím  říct  (smích).  Prostory  naší 
sportovní haly nejsou pro pořádání 
taneční soutěže úplně vhodné, byla 
vystavěna  především  pro  míčové 
sporty. Nejnáročnější ze všeho byla 
instalace  kompletního  interiéru. 
Výsledek ale, myslím, byl  opravdu 
fantastický.
Vloni se taneční soutěž konala 
na sokolovně, letos jste museli 
hledat náhradní řešení kvůli 
plánované rekonstrukci?
No toto je jedna věc, ale Velká cena 
města  Kojetína  ve  společenských 
tancích,  kterou  chceme  pro  naše 
město  udržet  i  v  příštích  letech, 
je  rozsahem  i  kvalitativní  úrovní 
s MČR nesrovnatelná. Republikový 
šampionát  bychom  do  sokolovny 
nedostali  v  žádném  případě, 

velikost parketu je naprosto striktně 
daná  a  sál  na  sokolovně  bohužel 
není  dostatečně  prostorný.  Letos 
jsme  využili  již  instalovaného 
interiéru  pro  sobotní  mistrovství  
a  velkou  cenu  zorganizovali  hned 
den poté, v neděli. Myslím, že toto 
byl opravdu víkend sportu a kultury 
současně,  jaký  Kojetín  dlouho 
nezažil. Všichni naši hosté a stejně 
tak  tanečníci  byli  s  prostředím  
i  organizačním  zajištěním  velmi 
spokojení  a  my  jsme  si  slova 
chvály v průběhu náramně užívali. 
Pořadatelé  i  všichni  partneři  obou 
akcí.
Oba dny program probíhal do 
pozdních večerních hodin, to je 
u podobných akcí běžné?
Úplně ne, ale neobvyklé to taky není. 
Sobotní  program  MČR  v  deseti 
tancích,  který  nabídl  prvotřídní 
podívanou, vrcholil až před půlnocí. 
Tady  je počet kvalifikovaných párů 
a jednotlivých kategorií pevně daný 
a program stejně tak. Nedělní Velká 
cena  města  Kojetína  byla  přímo 
závislá  na  počtu  přihlášených 
párů.  Vloni  přijelo  317  párů,  letos 
404. Zdá se, že si  jako pořadatelé 
počínáme poměrně zdatně, opačný 
trend  by  byl  určitě  k  zamyšlení. 
Na  stupních  vítězů  stáli  soutěžící 
z  Prahy,  Třince,  Brna,  Krakowa, 
Bratislavy, Brezna,…

Pořadatelem obou akcí byl Klub 
sportovního tance Swing Kojetín. 
Zasáhly do bojů i naše děti?
Ano,  čtyři  páry  měly  zastoupení 
z  Kojetína!  Bez  jejich  účasti  by 
nás  všechna  ta  práce  kolem 
určitě  tolik  nebavila.  Dokonce  už 
jsme  sbírali  první  vavříny. Radost 
našich  malých  medailistů  i  slzy 
poražených mají své kouzlo a my 
už  se  těšíme  na  3.  ročník  Velké 
ceny  v  nově  zrekonstruované 
sokolovně.

Na nový kulturní dům už se 
těšíme všichni. Můžeme se 
radovat i z toho, že pro naše 
mladé zakoření v Kojetíně další 
sport napevno?
Já  tomu  chci  věřit.  Velmi  důležité 
bude i to, jak se nám podaří udržet 
přízeň všech našich podporovatelů, 
kterým není Kojetín lhostejný. Zatím 
obavy  nemám  a  chci  všem  velmi 
poděkovat  za  finanční  podporu. 
Dík patří za pozitivní emoce všem 
našim fandům, za kouzelný úsměv 
malým  medailistům.  Toto  dokáže 
bezpečně vyvážit obrovskou únavu 
celého týmu po náročných týdnech 
příprav.

Sobotní MČR natáčela Česká 
televize, přes internet bylo 
možné sledovat soutěž v přímém 
přenosu…
Ano,  ČT  Sport  odvysílá  v  celkem 

Kojetín v úvodu jara hostil taneční elitu České republiky
Myslím, že toto byl opravdu 
víkend sportu a kultury 
současně, jaký Kojetín dlouho 
nezažil.

Vloni přijelo 317 párů, 
letos 404. Zdá se, že si 
jako pořadatelé počínáme 
poměrně zdatně.

Pozitivní emoce našich fandů 
a kouzelný úsměv malých 
medailistů dokáží bezpečně 
vyvážit obrovskou únavu 
celého pořadatelského týmu
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Kojetín v úvodu jara hostil taneční elitu České republiky
čtyřech reprízách padesátiminutový 
sestřih  z  celého  dne,  poprvé  na 
velikonoční  pondělí  v  9.40  hodin. 
V průběhu soboty jsme měli rovněž 
živý  vstup  do  Českého  rozhlasu, 
na  náměstí  jsme  natáčeli  další 
rozhovor  před  kamerou. Obrovská 
propagace Kojetína,  to byl ostatně 
jeden z hlavních motivů, proč jsme 
o pořadatelství usilovali.
Vloni si z naší sportovní haly 
odvezli titul mistra ČR mladí 
volejbalisté, letos tanečníci!
A  to  není  všechno.  V  letošním 
roce  budou  v  loděnici,  která 
díky  obětavé  práci  jejího  vedení 
a finanční podpoře města Kojetína 
a Olomouckého kraje, mění podobu 
mílovými  kroky,  dekorovaní  mistři 
republiky  rovněž.  Kojetín  není 
příliš  významný  svou  velikostí  či 
pamětihodnostmi,  lidský  potenciál  
ve  vedení  sportovních,  zájmových 
a  příspěvkových  organizací  nám 

ale  závidí  na mnoha místech  naší 
země.  Všichni  tito  tvůrčí,  pracovití 
a optimisticky ladění lidé budou mít 
vždy  maximální  podporu  vedení 
města  a  věřím,  že  i  soukromého 

sektoru.
Díky za rozhovor a přejeme celé-
mu týmu hodně zdaru v pořádání 
dalších akcí.

redakční rada KZ

Školní jídelna Kojetín
Soutěž školních jídelen 
„Školní jídelna zdravě 
a chutně“ - Vaříme 
z regionálních surovin

Svazek  obcí  mikroregionu  Střední 
Haná  v  rámci  podpory  školních  jí-
delen a školního stravování, uspo-
řádal neformální soutěž školních jí-
delen ve svém regionu v rámci akce 
„Školní jídelna zdravě a chutně“ na 
téma:  Vaříme  z  regionálních  suro-
vin. Předseda mikroregionu Jiří Ší-
rek tak nejen navázal na spolupráci 
s Magistrátem města Ostravy,  kde 
má soutěž své počátky, ale zároveň 
podpořil  aktivity  školních  jídelen, 
které  poukazují  na  schopnost,  od-
bornost a kuchařské umění ve škol-

ním stravování. 
Samotné  soutěži  předcházelo  se-
tkání  zaměstnanců  jídelen  z  devíti 
obcí  mikroregionu,  kde  předseda 
mikroregionu  seznámil  účastníky 
se  smyslem  a  podstatou  takové 
akce, která ukazuje, že vařit se dá 
zdravě, pestře, chutně a zajímavě. 
Zároveň  ukazuje  význam  potra-
vin  regionálního  charakteru,  kte-
ré  jsou  zárukou  čerstvosti,  kvality 
a  dostupnosti.  Na  jednání  byli  při-
zváni dodavatelé regionálních suro-
vin s nabídkou svých produktů. Měli 
jsme tak možnost navázat kontakty 
nejen  s  kolegyněmi  jiných  jídelen, 
ale i s místními pěstiteli a chovateli, 
či  výrobci  produktů  z  regionálních 
surovin. 
Celá  akce  spočívala  v  tom,  že  si 
jednotlivé  jídelny  připraví  obědové 
menu, tj. polévku, hlavní jídlo, včet-
ně  salátu  nebo  zeleninové  přízdo-
by,  popřípadě  i  moučníku.  Nefor-
mální  soutěž,  či  přátelské  setkání 
u  plotny,  jak  jsme  si  akci  rovněž 
nazvali, probíhala ve školní  jídelně 
v Kojetíně.
Bylo  osloveno  devět  školních  jí-
delen:  Křenovice,  Lobodice,  Září-
čí,  Němčice  nad  Hanou,  Troubky, 
Uhřičice, Polkovice, Tovačov a Ko-
jetín. Bohužel pouze čtyři z nich se 

do této akce zapojily. Byly to školní 
jídelny  základních  škol  Lobodice, 
Polkovice, Tovačov a Školní jídelna 
Kojetín, příspěvková organizace.
Samotná  soutěž  se  uskutečnila  
14.  února  2018.  Čestnými  hosty 
byli Jitka Krmíčková, metodička pro 
školní stravování MŠMT, Petr Tlás-
kal,  předseda  Společnosti  pro  vý-
živu – předseda hodnotící komise, 
Tomáš  Cimbálník,  předseda  Aso-
ciace  zřizovatelů  školních  jídelen, 
Dagmar  Čáslavová,  předsedkyně 
ČMOS  Olomouc,  Miroslava  Su-
ková,  manažerka  Společnosti  pro 
výživu,  Jana  Bačíková,  předsed-
kyně mikroregionu  Kyjov  –  členka 
hodnotící komise Hana Skřepková, 
starostka  obce Oplocany  –  členka 
komise, Jana Nakládalová, vedoucí 
odboru  VVŠK  MěÚ  Kojetín,  Ivana 
Benešová, vedoucí jídelny FN Olo-
mouc  –  členka  hodnotící  komise, 
Jana Egidová, vedoucí školní jídel-
ny ZŠ Rýmařov – členka hodnotící 
komise, Eva Takáčová, nutriční  te-
rapeutka  –  členka  hodnotící  komi-
se, a jiní.

Hodnotící komise svědomitě posu-
zovala  pokrmy  sestavené  jednotli-
vými jídelnami, které byly označeny 
čísly,  aby  se  zachovala anonymita 
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Školní jídelna Kojetín
při posuzování. 
Hodnotilo  se:  vhodnost  výběru  re-
ceptur,  složení,  nutriční  hodnoty, 
chuťový a estetický dojem.
A co školní jídelny nabídly?
Lobodice:  polský  boršč  se  zeleni-
nou  a  nudlemi,  pohankové  placič-
ky se slaninou, špenátovým dipem  
a  kozím  sýrem,  moučník  panna 
cotta s dýní.
Polkovice: drůbková polévka s nud-
lemi, svíčková na smetaně, kynutý 
knedlík, jablečný štrůdl.
Tovačov:  polévka  zeleninová  kré-
mová  s  krutony,  amur  na  másle 
s  bylinkovo-citronovým  bešame-
lem,  těstovinová  hnízda,  zelenino-
vá přízdoba, smoothie.
Kojetín: polévka  ze  zeleniny  od 
místního farmáře s vločkami a čoč-
kou, králičí roláda z Výšovic, plněná 
masovou  směsí,  valašská  sýrová 
omáčka,  chropyňské  brambory  se 

semínky, krém z meziříčského tva-
rohu  s medem,  ovocem  a  čokolá-
dou.
Jednotlivé  pokrmy  získaly  bodové 
ohodnocení a z nich vznikl  koneč-
ný  počet  bodů  jednotlivých  menu. 
Nešlo ani tak o to, která jídelna zís-
kala nejvíce bodů, ale o to, ukázat 
kuchařské  umění  našich  kuchařek  

a kreativitu vedoucích jídelen. 
Odměny  soutěžícím  jídelnám  po-
skytl  mikroregion  Střední  Haná 
v podobě dárkových balíčků a dár-
kových poukazů na kurz vaření ve 
studiu Divoká vařečka Brno. Za tyto 
hodnotné odměny děkujeme.
Všem  zúčastněným  jídelnám  patří 
veliký obdiv, uznání a poděkování. 
Rovněž hostům a členům hodnotící 
komise veliký dík za jejich podporu, 
účast a spolupráci. Je pro nás veli-
kou ctí, že přijaly pozvání význam-
né  osobnosti,  a  to  nejen  z  oblasti 
školního stravování. A v neposlední 
řadě patří dík mikroregionu Střední 
Haná  v  čele  s  Jiřím Šírkem,  který 
celou akci podpořil a zorganizoval.
Akce se konala pod záštitou minist-
ra zemědělství Jiřího Milka. 

Význam akce
- Ukázat veřejnosti, že ve školních 
jídelnách se vaří nejen zdravě, ale  
i chutně.  Nepoužívají se polotovary 
a  „umělá“  dochucovadla.  Suroviny 
jsou kvalitní a dle možnosti a roční-
ho období čerstvé. Ve školní jídelně 
se nevaří „UHO“ (univerzální hnědá 
omáčka), jak je často v podvědomí 
rodičů. Strava ve školních jídelnách 
je pestrá, rozmanitá, zdravá a chut-
ná.
- Rozšířit spolupráci mezi jídelnami, 
mezi  jídelnami a zřizovateli a mezi 
zřizovateli v oblasti školního stravo-
vání.
-  Možnost  navázání  kontaktů 
s místními dodavateli a  tím rozšířit 
sortiment  kvalitních  surovin.  Záro-
veň podpořit místní farmáře a pěs-
titele.
-  Získávání  a  vyměňování  zkuše-
ností kuchařek samotných.

Hana Rohová,
ředitelka ŠJ Kojetín

Inzerce
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Mateřská škola Kojetín
Vítáme tě, jaro!
Březen je první jarní měsíc, jaro se 
jíž pomalu hlásí „o slovo“ a sluníč-
ko přináší  všem  lepší náladu. Děti 
se  definitivně  rozloučily  se  zimou 
vynesením  Morany  a  obě  budovy 
se  převlékly  do  jarní  výzdoby. Tak 
doufáme,  že  jaro konečně převez-
me nadvládu nad zimou.
Koncem  února  jsme  v  mateřské 
škole  přivítali  herce  z Divadla Ply-
šového  Medvídka  s  pohádkou  
O zlobivé notě. Ve středu 14. břez-
na  2018  jsme  měli  možnost  zase 
po  roce  navštívit  místní  sokolov-
nu  v  rámci  „Divadelního  Kojetína 
2018“. Divadlo   Pohádka Praha  si 
pro nás připravilo veselou pohádku 
plnou  humoru  a  písniček  „Tři  po-
hádky  s  písničkou“. Koncem břez-
na jsme ukončili po třech měsících 
saunování spojené s cvičením v re-
habilitačním  středisku  na  Poliklini-
ce  Kojetín.  Tři  měsíce  saunování 
utekly  jako voda. Věříme, že  touto 
cestou  jsme  pomohli  dětem  k  vět-
ší  odolnosti  vůči  nemocem.  Všem 
pracovníkům rehabilitace patří vel-
ké  poděkování  za  odborný  přístup 
a za příjemné prostředí. 
Ve  středu  28.  března  2018  byly 
dveře  obou  mateřských  škol  ote-
vřeny pro všechny naše příznivce. 
Ve  třídě  „Pastelek“  byla  připrave-

na  výtvarná  dílna,  kde  si  budoucí 
předškoláci za pomoci svých rodičů  
a učitelek mohli zkusit výtvarné tvo-
ření.  Vyzkoušeli  si  různé  výtvarné 
techniky –  lepili berušce tečky, pě-
novou  barvou  vyráběli  srdíčko  pro 
maminku, vystřihovali sovu z papíru 
a hráli  interaktivní hry. V deset ho-
din zahrály učitelky v obou školkách 
malým návštěvníkům maňáskovou 
pohádku. Všichni si na rozloučenou 
odnesli malý dárek, který si pro ně 
připravili starší kamarádi za pomo-
ci  svých  učitelek.  Děkujeme  všem 
příznivcům naší MŠ, všem rodičům 
a  jejich  dětem,  že  se  za  námi  při-

šli  podívat.  Den  otevřených  dveří 
pořádáme pravidelně, zejména pro 
zájemce o zápis do mateřské školy 
Kojetín. Termín zápisu  je předběž-
ně  stanoven  na  3.  května  2018. 
Podrobné  informace  najdete  na 
našich webových  stránkách: www.
kojetin.cz/ms.
A  co  nás  čeká  v  dubnu?  Pojede-
me s  dětmi  opět  do Kroměříže  na 
dopravní  hřiště,  těšíme  se  na  po-
hádku v podání  „Divadla dětského 
diváka Přerov“, ale hlavně na to, že 
si konečně po dlouhé zimě budeme 
zase hrát na obou školních zahra-
dách.

vedení MŠ

Berušky v hale

O zlobivé notě

Návštěva Divadelního Kojetína 2018

Srdíčka - výroba sněhuláčků

Malování vajíček

Jarní výzdoba v MŠ
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Základní škola náměstí Míru Kojetín

Kritéria pro přijetí
do první třídy  
na školní rok

2018/2019
Ředitel školy bude rozhodovat 
o přijetí do prvního ročníku podle 
těchto kritérií a v tomto pořadí: 

1. Trvalé bydliště dítěte  
v Kojetíně

- včetně jeho místních částí
Kojetín I–Město

Kojetín II–Popůvky
Kojetín III–Kovalovice

2. Věk dítěte
- přednostně budou přijímány 

starší děti.

Pořadí u zápisu není kritériem
pro přijetí dítěte a nemá žádný 
vliv na rozhodování o přijetí.

Rudolf Pavlíček, ředitel školy

LSK – Kunčice 2018
„Paní učitelko,  je potřeba brát opa-
lovací  krém  a  sluneční  brýle?“  Ta-
kové  otázky  zněly  z  úst  letošních 
sedmáků,  když  si  pročítali  seznam 
věcí na lyžařský kurz. Odpověď byla 
v listopadu vcelku jasná. „Vzhledem 
k tomu, že jedeme na přelomu února 
a března, to je skoro jaro, budou tyto 
pomůcky jistě potřeba.“ Nikdo z nás 
tenkrát  netušil,  že  v  době  končící 
zimy  udeří  takové  mrazy.  Teploty 
-10  až  -15°C  nebyly  vůbec  nadne-
sené.  Tyto  kruté  mrazy  provázely 
letošní  lyžařský  výcvik.  I  přesto byl 
lyžák jako každý jiný. Vše se přizpů-
sobilo  situaci  a  vše  probíhalo  dle 
známých  pravidel.  Budíček,  hygie-
na, snídaně a hurá na svah. Jen při 
oblékání bylo nutné více kontrolovat 

počet  vrstev a zakrýt  každou skuli-
nu. Otázky typu: „Je ti teplo, děvče?“ 
nebyly nejvhodnější, ale přesto zně-
lo z úst žáků: „Teplo.“
Lyžaři  i  snowboarďáci  prošli  výcvi-

kem  se  vší  parádou  a  bez  úrazu, 
k čemuž dopomohly i zápěstní chrá-
niče, které jsme mohli pořídit za při-
spění  sponzorů.  Těm  touto  cestou 
děkujeme.                     vedení školy

Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Zápis do 1. třídy
bude proveden ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna 2018 od 15 do 17 hodin v budově ZŠ Sv. Čecha 586

Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny – klademe důraz na to, aby žák 
byl vzděláván dle svých schopností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné pomoci.  
Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně. 
Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2018 dovrší šestý rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku 
věku tělesně, nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce ředitelku školy, může mu 
ředitelka odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit vyjádřením lékaře  
a psychologa. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přijdou do školy k zápisu s dítětem, přinesou jeho rodný list 
a doklad o bydlišti (občanský průkaz jednoho z rodičů).                                                                        Olga Odehnalová, ředitelka školy
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Základní škola Sv. Čecha Kojetín

Právní povědomí 
mládeže

V  úterý  13.  března  2018    proběh-
la  v  ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín 
naučná  beseda  pro  žáky  8.  třídy 
druhého  stupně.  Besedu  vedla 
kurátorka pro děti a mládež z Ma-
gistrátu  města  Přerova.  V  rámci 
besedy  se  žáci  seznámili  s  trestní 
odpovědností, s rozdílem mezi pře-
stupkem a  trestným činem a v ne-
poslední řadě také s tím, jaké posti-
hy a opatření v jejich věku připadají 
v úvahu. V druhé části besedy byla 
pozornost  věnována  záškoláctví  

a  neomluvené  absenci  ve  škole. 
Žáci byli seznámení s možnými po-
stihy ze strany školy, soudu a jiných 
institucí, a to jak u dětí, tak u rodičů. 
Nejprve si všichni společně charak-
terizovali  pojem  právo  a  morálka. 
Morálka není jenom umět pozdravit 
nebo  poděkovat,  ale  i  dodržování 
právního a společenského chování 
v různých situacích. Všichni ve třídě 
věděli, že po patnáctém roku jejich 
věku, jsou za svoje činy trestně od-
povědni.  Podrobně  rozebrali,  jaké 
tresty mladistvým mohou hrozit  za 
jejich  protiprávní  jednání.  Dozvě-
děli  se  i  něco málo o historii  práv. 
Mezi žáky se našli i jedinci, kteří už 

se s těmito právy a zákony setkali. 
Z dotazníku na zpětnou vazbu vy-
plynulo,  že  beseda  byla  pro  žáky 
přínosná a dozvěděli se  informace 
potřebné pro život.

Městská policie 
v naší škole

Dne  6.  března  2018  navštívil  naši 
školu  velitel Městské  policie Kojetín 
se  svým  kolegou,  aby  žáky  infor-
movali  o  novém  zákonu,  který  se 
jich  bezprostředně  týká,  a  to  zákon  
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových  látek, 
(tzv. „protikuřácký zákon“). Ten nabyl 
účinnosti 31. května 2017. Tento den 
je  již  tradičně  Světovou  zdravotnic-

kou  organizací  (WHO)  vyhlašován 
jako Světový den bez tabáku.
Nový  zákon  zahrnuje  různé  typy 
sankcí, např. v případě porušení zá-
kazu kouření na místech, kde je kou-
ření  podle  zákona  zakázáno,  bude 
možno uložit  osobě,  která  tento zá-
kaz porušila, pokutu až ve výši 5.000 
Kč. Toto je možné i na základě dolo-
žené fotodokumentace, nebo zázna-
mu z kamer.
Žáci byli  poučeni  i  o  tom, že zákon 
se netýká pouze tabákových výrobků  
a elektronických cigaret,  ale  i  ostat-

ních  legálních  i nelegálních návyko-
vých látek.

Vítání jara 
K  jarním  školním  akcím  neod-
myslitelně  patří  Vítání  jara.  Žáci  
1. stupně si  jej patřičně užili. Zvyk 
vynášení "Zimy"  je velmi starodáv-
ný, symbolizuje vyhánění zimy, ne-
mocí a  všeho zlého z domu.  Jaké 

bylo Vítání jara tentokrát? 
V ranních hodinách  jsme se věno-
vali nejrůznějším činnostem – poví-
dali  jsme  si  o  významu Velikonoc, 
seznamovali  se  s  jarními  zvyky, 
malovali kraslice a využili pracovní 
listy s jarní tematikou. Tím nejdůle-
žitějším  úkolem  však  bylo  vyrobit 
Morenu ze slámy. 
Úvodem  zarecitovaly  děti  několik 
jarních básniček, zazpívaly písničky 
a zatancovaly tanečky ve vestibulu 
školy, který je krásně vyzdoben pra-

cemi našich žáků. Potom všichni za 
doprovodu  svých  třídních  učitelek  
a asistentek vyšli za město.
Letos si děti vyrobily i malé symbo-
lické Moreny,  které vhodily do řeky. 
Tu  velkou  nakonec  přestrojily  za 
"Jaro", které slavnostně vrátily zpět 
do školy. Závěr jsme všichni prožili 
na  louce,  kde  jsme  si  zahráli  jarní 
hry. Důkazem, že se žáci naší školy 
zhostili  tradičního  vynášení  "Zimy" 
velmi  zodpovědně,  bylo  sluníčko, 
které svítilo na obloze celý den. 
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Gymnázium Kojetín
Stříbro z mistrovství 
České republiky

Vítězstvím  v  krajském  finále  Olo-
mouckého  kraje  si  volejbaloví  re-
prezentanti  Gymnázia  Kojetín  za-
jistili účast v republikové kvalifikaci, 
která  se  hrála  16.  ledna  2018  ve 
Frýdku-Místku.
V  ní  se  po  zprvu  nervózních  vý-
konech  rozehráli  a  svou  bojovnou 
hrou dokázali porazit SOŠ a Gym-
názium  Staré  Město  (vítěze  Zlín-
ského kraje)  i SŠ technickou a ze-
mědělskou Nový  Jičín  (vítěze Mo-
ravskoslezského  kraje).  Zajistili  si 
tak postup do republikového finále, 
které se konalo se 30. a 31.  ledna 
2018 v Liberci. Gymnázium Kojetín 

reprezentovali  ze  septimy  Filip  In-
drák, Martin Koplík, z kvinty Tomáš 
Ptáček, Thomas Daniel Hofírek, Mi-
chael Nicolas Hofírek, Štěpán Ho-
rák, Jan Dočkal, z 1. ročníku Matěj 
Šóš a Jakub Dočkal. 
Chlapci  ve  skupině  dokázali  pora-
zit Gymnázium Liberec a s přehle-
dem zvládli i zápas s VOŠ Liberec. 
V  semifinále  rozdrtili  ambiciózní 
Gymnázium  Nad  Štolou  Praha. 
V samotném finále proti sportovní-
mu Gymnáziu Ludvíka Daňka Brno 
předvedli volejbalisté z Kojetína bo-
jovný a velmi kvalitní výkon na hra-
nici svých možností. Tento duel byl 
ozdobou celého  turnaje. S  trochou 
pověstného štěstíčka nakonec zví-
tězil favorizovaný tým z Brna.
Druhé  místo  ve  finále  České  re-

publiky středních škol  je pro Gym-
názium  Kojetín  krásným  úspě-
chem.  Obrovské  poděkování  patří 
především  našim  hráčům,  trenéru 
Radku  Ptáčkovi  i  Leoši  Horákovi. 
Děkujeme i sponzorům, bez jejichž 
přispění  bychom  se  akce  nemohli 
zúčastnit.                         Jiří Štefek

Na skok za stoletou 
historií naší vlasti

Asi nebudeme jediní, kdo na strán-
kách  zpravodaje  zmíní  úspěšnou 
výstavu ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska,  jež  byla  instalována 
v  galerii  VIC  Kojetín.  Opakování 
v tomto případě nebude ovšem jen 
matkou moudrosti (ale vězte, že i té 
jsme něco málo nabyli), ale přede-
vším výrazem vděčnosti všem, kteří 

se na realizaci  této akce podíleli – 
především Františku Rieglovi a  Mi-
lanu Zaoralovi.
Fascinovalo  nás  nejen  obrovské 
množství materiálů, jež se podařilo 
shromáždit, ale – a to především – 
zasvěcené průvodní  slovo Františ-
ka Riegla, který nám ochotně vyšel 
vstříc a přizpůsobil svůj osobní pro-
gram  v  minulých  dnech  potřebám 
našeho rozvrhu. Děkujeme.

za GKJ 
E. Mlčochová

Jazykový koutek aneb 
Co to znamená, když 
se řekne...
„Na každém šprochu je pravdy 
trochu“ – úsloví  ve  své  podsta-
tě  znamená,  že  každá  pomluva 
mívá  reálný  základ.  Samotné  slo-
vo  šproch  pochází  z  německého 
Spruch,  jež označuje  to, co se šíří 
mezi lidmi ústním podáním, aniž by 
pro to existovaly důkazy.
anglicky: there‘s a grain of truth in 
every joke; there‘s no smoke wit-
hout fire;
německy: An jedem Gerüchtistein  
kleines bisschen Wahrheit;
rusky:в  каждой шутке естьд оля 
правды;

„Je hubený jako lunt“ –  slovo 
luntse k nám dostalo –  jak  jinak – 
z  němčiny a  ve  vojenském slangu 
označovalo  doutnák  či  zápalnou 

šňůru;    na  základě  vnější  podob-
nosti zřejmě vzniklo toto rčení, jímž 
označujeme  někoho  vychrtlého  až 
podvyživeného, někoho, kdo je pro-
stě – pěkně česky řečeno – vyžle.
anglicky: be as /thin as a rake/lath; 
bethin, like a finger;
německy: Dürr wie einen Stecke 
sein;
rusky: худой как щепка;

„Je jak za groš kudla“  –  kudla, 
která stála pouhý groš, byla ta nej-
levnější, a proto když o někom řek-
neme, že je za groš kudla, myslíme 
tím, že  je malý a slabý  (ve vztahu 
k tomu, co má vykonat).
anglicky: there´s no more meat on 
him than on a butcher´spencil;
německy: er isst eine halbe  Portion
rusky: мужичок с ноготок; 
мальчик  пальчик;

„Lítá jako šus/šuspajtl“  –  slovo 
Schuss pochází  opět  pro  změnu 

z němčiny a znamená výstřel, rána; 
frazém tedy vyjadřuje to, že někdo 
zběsile  nebo  potrhle  pobíhá  sem  
a tam.
anglicky: dash around like a mad-
man/chicken without a head;
německy: ein Windbeutel sein;
rusky: носиться как оглашённый;

„Má hlavu jako štoudev“  – štou-
dev  je  větší  dřevěná  nádoba,  ve 
které se dříve nosila voda ze stud-
ny.  Voda  se  však  špatně  nabírala  
a bylo třeba se manipulaci s nádo-
bou naučit. Ten, kdo má hlavu jako 
štoudev, je ten, kdo má hodně sta-
rostí, ale nestačí na ně buď pro ne-
dostatek času, nebo inteligence; je 
to  člověk  unavený,  bezradný,  zdr-
cený problémy. 
anglicky: not know whether on is on 
one’s head or one’s heels;
německy: den Kopf Voller Sorgen 
haben;
rusky: голова кругом идёт; 



4/18 Kojetínský zpravodaj

15

Gymnázium Kojetín
голова как арвуз / как пивной 
котёл;

„Točí se jako čamrda“ – slovo ča-
mrda je staročeský název pro knof-
lík a později i pro hračku, se kterou 
si děti hrávaly. Dnes bychom mohli 
čamrdu  nahradit  klasickou  káčou, 
již  snad všichni  známe. Označuje-
me  tak  někoho,  kdo  je  neobvykle 
neposedný, čiperný.
anglicky: they would never keep 
still;
německy: sich wie ein Kreisel dre-
hen;
rusky: вертеться как веретено/
как юла;

„Sedí jako puťka“ – puťka, putička 
nebo puta jsou slova označující sle-
pici.  Že  sedí  jako  puťka,  řekneme  
o někom, kdo sedí tiše až zakřiknu-
tě. 
anglicky: sit here as if all the stuffing 
has gone out of him;
německy: Ein Mauerblümschen 

sein, Mäuschen still da sitzen;
rusky: сидеть тихо как мышь;

„Vzít kramle“ – kramle je tesařská 
skoba  určená  ke  spojování  trámů. 
Slovo k nám přišlo opět z němčiny, 
konkrétně  slovo Klammer je  výraz 
pro  svorku.  Vzít  kramle  znamená 
rychle  či  nenápadně  odejít,  utéct, 
zdrhnout.
anglicky: take a French leave;
německy: vom Erdboden ver-
schwinden / sich französisch ver 
abschieden;
rusky: броситься на утёк;

A trocha poezie na závěr:
Bylo nebylo v jedné dědině,
povídá tetina tetině:
 
„Víš, které je Franta Grunt, 
ten, co hubené je jako lunt?“ 
„Takové ten malé šmudla, 
ten, co je jak za groš kudla?“ 
„Ja! Myslím přesně teho, 
rozešel se s starou jeho.“ 

„Ta ludra mu pré kramle vzala, 
že s ním už potěšení nemévala. 
Letěl za ňó jako šus, 
rozsekal se, byl s ním šlus.“ 
 

„To já zase slyšela, 
že to bylo jinak docela. 
Pré jak puťka doma sedávala, 
ani žrať mu nedávala. 
Grunt se naštval doběla 
a stará ven letěla. 
Jak čamrda se cestó točila, 
každá babka po ní hleděla.“ 

„Včil jak štódev já mám hlavu, 
která story je tú pravú?“

A jak to tehdá bylo, 
to se nikdá nezjistilo. 
Dohadovat se jen můžem, 
nijak si však nepomůžem. 
 

Inu, jak se říká…
na každém šprochu pravdy je tro-
chu...

M. Zavřelová, J. Kusák, 
J. Otáhal a M. Kopřivová, 

sexta GKJ

Základní umělecká škola Kojetín
Absolutní vítěz je 
z Kojetína: soutěže 
ZUŠ – den první

Jak  jsme  v  minulém  čísle  infor-
movali,  na  konci  února  se  roz-
jelo  do  okresních  soutěží  repre-
zentovat  ZUŠ  Kojetín  31  žáků 
dechového  a  bicího  oddělení. 
Kojetínské  děti  znovu  dokáza-
ly,  že  patří  v  okrese  k  nejlepším.  
Prvním soutěžním dnem bylo úterý 
27. února 2018. Po mnoha letech se 
žáci naší školy opět zúčastnili soutě-
ží v kategoriích Hry na dřevěné ná-
stroje a premiérová účast byla velmi 
úspěšná. Ve Hře na příčnou flétnu si 

soutěžící nástroj kat.
umístění 
v okresním 

kole
Veronika Vyskotová př. flétna V. 1. místo
Anna Hrušáková př, flétna VI. 2. místo

 Vojtěch Hrdlička klarinet III. 1. místo  
s postupem

Roman Chylík klarinet VI. 2. místo

děvčata Veronika Vyskotová a Anič-
ka  Hrušáková  vysoutěžila  krásné 
první a druhé místo. Stejná umístě-
ní  se  podařila  i  klarinetistům.  Vojta 
Hrdlička získal 1. místo s postupem 
do krajského kola a Roman Chylík si 
přivezl diplom za druhé místo.
V  úterý  odpoledne  přišli  na  řadu 

bubeníci  a  naprosto  suverénním 
způsobem ovládli  soutěž ve svých 
kategoriích a udělali tak nesmírnou 
radost  nejen  učitelce  L.  Daňkové.  
Matouš  Zítka,  Aleš  Meduna  
v  I.  kategorii  a  Jakub  Zítka  
ve II. kategorii, získali všichni svor-
ně 1. místa s postupem do krajské-
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soutěžící nástroj kategorie
umístění 
v okresním 

kole

Aleš Meduna bicí I.

1. místo 
s postupem 
Absolutní 
vítěz

Matouš Zítka bicí I. 1. místo 
s postupem

Jakub Zítka bicí II. 1. místo 
s postupem

Oktet bicích nástrojů:
Adam Behanec 
Dominik Hošek 

Barbora Kodýtková 
Martin Kraváček  
Aleš Meduna 
Samuel Miko 
Matouš Zítka 
Jakub Zítka

bicí I. 1. místo 
s postupem

Trio bicích nástrojů:
Aleš Meduna 
Matouš Zítka 
Jakub Zítka

bicí I. 1. místo 
s postupem

ho  kola.  Oba  soubory,  Trio  bicích 
nástrojů a Oktet bicích nástrojů, do-
vršily skvělý úspěch celého soutěž-
ního dne, opět 1. místy s postupem 
do  krajského  kola,  které  proběhlo 
21.  března  2018  ve  Šternberku. 
Pomyslnou  „třešničkou“  prvního 
dne  okresních  soutěží  bylo  získá-
ní  titulu  Absolutního  vítěze  okres-
ního  kola  ve  Hře  na  bicí  nástroje. 
Tímto vítězem byl vyhlášen Alešek 
Meduna  ve  Hře  na  bicí  soupravu.  
S  takto  vynikajícími  výsledky  ko-
jetínských žáků a jejich učitelů jsme 
končili  první  den  okresních  soutěží  
a těšili jsme se na den následující.

Soutěže ZUŠ 
– den druhý a druhý 
titul Absolutního vítěze 
 
Ještě početnější výpravu muzikan-
tů měla kojetínská ZUŠ druhý sou-
těžní  den. Hra na  zobcovou  flétnu  
i Hra na žesťové nástroje patřily vždy 
k  našim  nejúspěšnějším,  a  toho 
jsme  stoprocentně  dostáli  i  letos. 
Obě  soutěže  probíhaly  paralelně 
v prostorách přerovské ZUŠ B. Ko-
zánka. 
V  dopoledních  soutěžích  zobco-
vých fléten se na krásných 2. mís-
tech umístili Jakub Vavrouch, Marie 
Marečková  a  Veronika  Vyskotová. 
1.  místa  si  za  svůj  výkon  přivezlo 
pět  kojetínských  soutěžících,  Jus-
týna  Fíková,  Pavla  Košťálková, 
Emma  Janoušková,  Honza  Koč-
vara a pro naši školu letošní druhý 
titul  Absolutního  vítěze  okresního 
kola  soutěže  ve  Hře  na  zobcovou 
flétnu  získal  s  postupem  do  kraj-
ského kola Manuel Acosta ze třídy 
P. Smílkové.
Nejvyšší počet soutěžích ZUŠ Ko-
jetín je ovšem tradičně v soutěžích 
žesťových nástrojů. 
Dne  28.  února  2018  přijelo  z  Ko-
jetína  do  přerovské  ZUŠ  čtrnáct 
žáků ze tříd učitele L. Žabenského  
a  V.  Škrabala.  Zatímco  zobcové 
flétny  ukončily  svůj  soutěžní  pro-
gram  dopoledne  a  krátce  po  po-
ledni  byly  známy  všechny  výsled-
ky,  maraton  soutěží  v  kategoriích 
žesťových  nástrojů  trval  až  do 
večerních  hodin  a  byl  nesmírně 
náročný  pro  všechny  zúčastněné: 
žáky,  jejich  učitele,  korepetitor-

ky,  porotu  i  doprovod  soutěžících.  
Výsledek  soutěžního  dne  pro  ko-
jetínskou  ZUŠ  je  takový:  z  umís-
tění na prvních místech se mohou 
radovat  –  Jindřich  Prokeš,  Sofie 
Tkáčová,  Zdeněk  Kaňa,  Jakub 

Žabenský, Antonín Šťastník, Adam 
Juračka,  Katka  Juřenová,  Vojta 
Hrušák  a  Pepa  Kusák.    Z  těchto 
1. míst patří  ta postupová – Sofin-
ce  Tkáčové,  Kubovi  Žabenskému  
a Pepovi Kusákovi ve Hře na tenor.  

soutěžící nástroj kat. umístění 
v okresním kole

Jindřich Prokeš trubka 0

1. místo, 
Zvláštní cena 

pro nejmladšího 
účastníka

Sofie Tkáčová trubka II. 1. místo 
s postupem

Zdeněk Kaňa tenor III. 1. místo

Jakub Žabenský tenor III. 1. místo 
s postupem

Jakub Žabenský trombon III. 1. místo
Antonín Kříž tenor III. 2. místo

Antonín Šťastník trubka IV 1. místo
Adam Juračka trubka V. 1. místo

Kateřina Juřenová tuba VI. 1. místo
Vojtěch Hrušák trubka VI. 1. místo
Štěpán Klech tenor VII. 2. místo
Jan Hrušák trubka IX. 2. místo

Josef Kusák tenor IX. 1. místo 
s postupem

Josef Kusák trombon IX.  2. místo
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Čtyři  druhá  místa  si  za  svůj  vý-
kon  vybojovali Tonda Kříž,  Štěpán 
Klech, Honza Hrušák a Pepa Kusák 
na trombon. A ještě jedna cena pu-
tovala do Kojetína – Zvláštní cena 
pro nejmladšího účastníka soutěže 
– Jindru Prokeše.
Souhrnné výsledky letošních okres-
ních kol hovoří  samy za sebe  řečí 
čísel: ze 31 soutěžních vystoupení 
žáků ZUŠ Kojetín jsme získali dva-
krát  titul Absolutního  vítěze  okres-
ního  kola,  22  prvních míst,  z  toho 
deset s postupem do krajských kol  
a devět druhých míst. Co víc si přát.
Všem  soutěžícím  blahopřejeme 

k  výkonům  a  vyni-
kající  reprezentaci 
školy a Kojetína. 
Velký  dík  a  uznání 
patří  všem  učite-
lům, za  jejich práci 
a  výbornou  přípra-
vu svých svěřenců.
Všem postupujícím 
do  krajských  kol 
pak přejeme hodně 
štěstí a pevné ner-
vy při dalším soutě-
žení.

Vaše ZUŠka

Radostný návrat 
do zrekonstruovaných 
prostor

Ještě jedna velmi důležitá a radost-
ná  zpráva  z  naší  ZUŠky,  pomalu 
a  postupně  se  vracíme  zpátky  do 
nově zrekonstruované školy. V od-
dělené části budovy sice stále ještě 
pokračují  práce  na  přístavbě  kon-

certního  sálu,  ale  stará,  opravená 
část se již plní dětmi, zvuky nástro-
jů  a  zpěvem.  Ještě  nějakou  dobu 
bude  trvat,  než  se  stoprocentně 
zabydlíme, ale prostředí, které žáky 
i učitele ve druhém březnovém týd-
nu přivítalo, je velmi příjemné, mo-
derní,  barevné  a  pozitivní.  Je  tou 
nejlepší  odměnou  a  nejkrásnějším 
dárkem  šikovným  kojetínským  dě-
tem a jejich učitelům, nejen za výše 
popsané  výsledky,  ale  za  radost, 

kterou  přináší  dovedností,  která  je 
uměním a které se říká hudba.

„Hudba je jedním z nejkrásnějších 
a nejnádhernějších darů božích. 
Je jedním z nejlepších umění. Noty 
oživují slova. Hudba zahání duchu 
smutek, je nejlepší útěchou pro za-
rmoucené lidi, jí se srdce upokojí, 
občerství a osvěží.“

Martin Luther
Vaše ZUŠka

Rybářské zkoušky
V  pátek  23.  února  2018  proběhly 
rybářské zkoušky v našem kroužku 
„Cyprinus  Carpio  Kojetín“  za  pří-
tomnosti členů výboru MO Tovačov 
Lubomíra  Rytíře,  Romana  Uherka 
a Marka Odložilíka. Zkoušek se zú-
častnilo jedenáct dětí našeho rybář-
ského kroužku. Všichni noví členo-
vé kroužku je úspěšně zvládli a tím  
se  stali  členy  ČRS  MO  Tovačov. 
Blahopřejeme.                            -sr-

Kojetínská písnička
Již  pátý  ročník  nepostupové  sou-
těže  v  sólovém  zpěvu  proběhl  
22.  února  2018  na  DDM  v  Kojetí-
ně. Tříčlenná porota hodnotila zpěv  
53 soutěžících. Žáci 1. – 5. tříd zpí-
vali lidové písničky, žáci  6. – 9. tříd 
ZŠ  a  žáci  Gymnázia  Kojetín  pre-
zentovali písničky 80. let. Odměnu, 
potlesk  a  sladký  perníček,  získali 
všichni  soutěžící,  kteří  zazpívali. 
První tři vítězové z každé kategorie 

obdrželi diplom a věcnou cenu.
I. kategorie: žáci 1. – 2. tříd 
1. místo: Anita Polišenská, ZŠ nám. 
Míru Kojetín
2.  místo:  Tereza  Svobodová,  ZŠ 
nám. Míru Kojetín
3. místo: Manuel Acosta, ZŠ nám. 
Míru Kojetín

II. kategorie: žáci 3. – 5. tříd ZŠ
1.  místo:  Tereza  Poláchová,  ZŠ 
nám. Míru Kojetín
2.  místo:  Marie  Matějčková,  ZŠ 

nám. Míru Kojetín
3. místo: Eliška Bělková, ZŠ Nám. 
Míru Kojetín

III.  kategorie:  žáci  6.  –  7.tříd  ZŠ  
a  tomu  odpovídající  ročníky Gym-
názia Kojetín
1.  místo:  Kamila  Navrátilová,  ZŠ 
nám. Míru Kojetín
2. místo: Aneta Šubíková, ZŠ nám. 
Míru Kojetín
3.  místo:  Veronika  Krybusová, 
Gymnázium Kojetín
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Bližší informace o všech 
připravovaných akcích najdete 

na internetových a facebookových 
stránkách DDM Kojetín.

Fotodokumentace ke všem akcím 
je k dispozici na ww.ddmkojetin.

zonerama.com

IV.  kategorie:  žáci  8.  –  9.tříd  ZŠ  
a  tomu  odpovídající  ročníky Gym-
názia Kojetín
1. místo: Anna Hrušáková, Gymná-
zium Kojetín
2. místo: Pavla Kargerová, ZŠ nám. 
Míru Kojetín
3.  místo:  Tomáš  Krčma,  ZŠ  nám. 
Míru Kojetín.

Všem zpěvákům blahopřejeme.  
-mb-

Pohádkový pátek 
– Hrnečku vař

„Hrnečku  vař“  bylo  téma  páteční-
ho  pohádkového  dopoledne,  které 

jsme uspořádali v pátek 16. března 
2018  pro  předškolní  děti.  Nejdříve 
jsme  si  pohádku  přečetli  a  popo-
vídali  jsme  si  o  ní  podle  obrázků  
a  připravených  otázek.  Děti  si  na-
malovaly bílý hrníček, do kterého si 

každý nasypal barevné křupky a od-
nesl si  jej na památku domů. Také 
jsme si umíchali v hrnci krupicovou 
kaši. Mňam, mňam  se  ozývalo  od 
dětí. Naštěstí nezapomněly zavolat 
Hrnečku  dost!,  takže  se  nemusely 
domů  prokousávat… Další  pohád-
kové dopoledne se uskuteční v pá-
tek 27. dubna 2018 – O neposluš-
ných kůzlátkách.                       -po-

připRAVUJEME
 NA dUBEN

7. 4. 2018
 Ukliďme svět, ukliďme Česko

Šťastná osmička
do 27. 4. 2018 

- foto z nějakého jarního výletu

22. 4. 2018
Rybářské závody mládeže 
- Veselíčko, rybník Lukavec

27. 4. 2018 
O neposlušných kůzlátkách 
- pohádkový pátek pro nejmenší

29. 4. 2018
Rybářské závody mládeže 

Přerov
- Výlet do pstruží líhně – Jívová

Výukové programy zaměřené 
na dopravní výchovu 

Keramické výukové programy 
pro MŠ a ZŠ
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Městská knihovna MěKS Kojetín
Březen – měsíc čtenářů

Březen je již tradičně měsícem čte-
nářů,  letos  proběhl  9.  ročník  celo-
státní  akce  na  podporu  čtenářské 
gramotnosti  (vyhlašuje  Svaz  kni-
hovníků  a  informačních  pracovní-
ků).
Kojetínská  knihovna  připravila  pro 
své čtenáře hned několik novinek.

Kniha se záložkou 
Inspirace  pro  čtenáře  od  čtenářů 
a knihovníků: označte knihu,  která 
podle  vás  stojí  za  přečtení.  U  vý-

půjčního pultu v dospělém odděle-
ní si vyberete záložku a vložíte do 
knihy,  která  se  vám  líbila.  Usnad-
níte  tím  výběr  ostatním  čtenářům, 
a  zároveň  načerpáte  inspiraci. 
Vkládat  záložky  do  knih  budeme  
i my – knihovnice a tím upozorňovat 
na  výjimečná  díla  knižní  produkce 
a zároveň posilovat vztah mezi kni-
hovníky a návštěvníky – čtenáři.

Malý knižní bazar 
Instalace  boxu  s  vyřazenými  kni-
hami  v  oddělení  pro  dospělé  čte-
náře: za symbolickou cenu nabízí-
me k odkoupení vyřazené knihy po 
průběžné  aktualizaci  knihovního 
fondu.
Aktualizace a vyřazování knihovní-
ho  fondu  je    stejně  důležitou  čin-
ností  jako  jeho  doplňování.  Zása-
dou je zachovat rozsah v optimál-
ních mezích a udržovat rovnováhu 
mezi  přírůstky  a  úbytky  zastara-
lých, opotřebovaných a nevyužíva-
ných  knih. Tato malá  nabídka  ne-
bude  nahrazovat  zavedený  Velký 
knižní bazar, pouze ho doplňovat.

Literární soutěž pro seniory 
Ve spolupráci s CSS Kojetín.

Vyhlášení nejlepších dětských 
čtenářů 
Proběhlo v dětském oddělení.

Hu, hu, hu, jaro už je tu
Výstavka prací klientů Domu sv. Jo-
sefa s jarní a velikonoční tematikou 
byla k vidění v oddělení pro dospělé 
čtenáře.
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Městská knihovna MěKS Kojetín

Z připRAVoVANých 
Akcí:

11. dubna 2018 
v 8.15 a 10.15 hodin 
v sále VIC Kojetín

důM doktoRA FišERA 
– pEtRA BRAUNoVá

Známá pražská a velmi oblíbená 
autorka dětských knížek přijede 
besedovat s kojetínskými dětmi  
o své knize. Literární beseda  
spojená s autorským čtením.

- pro 5.  třídy ZŠ

11. dubna 2018 v 17.30 hodin
kavárna VIC Kojetín (1. patro)

LitERáRNí kAVáRNA 
s pEtRoU BRAUNoVoU

Literární beseda spojená  
s autorským čtením známé  

pražské spisovatelky 
Petry Braunové

 o její tvorbě pro dospělé čtenáře.
- pro širokou veřejnost

10. dubna 2018 v 10 hodin
Dům sv. Josefa Kojetín

26. dubna 2018 ve 14 hodin
Centrum sociálních služeb 

Kojetín, J. Peštuky
LitERáRNí BEsEdA 

Babička má vždycky pravdu, 
ale poslouchá ji někdo?
Humorné povídání

 o vztazích mezi prarodiči 
a vnoučaty.

kNihoVNické LEkcE
on-line katalog knihovny, základní 
vyhledávání, praktická cvičení

- pro žáky 4. tříd ZŠ

duben 2018
ZNáš pohádky?

- vědomostní soutěž pro ŠD 
a Klub malých čtenářů z Polkovic 
zaměřená na čtenářské znalosti.
- oddělení pro dětské čtenáře

Velikonoce v knihovně
Tvořivá dílnička spojená se čtením  
o lidových zvycích a tradicích a ve-
selých velikonočních příbězích pro-
běhla v oddělení pro dětské čtená-
ře a byla určena pro školní družiny 
a Klub malých  čtenářů  z Polkovic. 

Lekce informační výchovy
Kniha  a  její  části,  základní  žánro-
vé a  tematické  rozdělení  literatury, 
uspořádání  beletrie  a  naučné  lite-

ratury. Lekce byla určena pro žáky 
třetích tříd ZŠ.

Více se dozvíte na webových 
stránkách MěKS Kojetín:
www.mekskojetin.cz
/mestska-knihovna

facebooku a rajče.net: 
Městská knihovna MěKS Kojetín

Noc s Andersenem
V  pátek  23.  března  2018  probě-
hl  18.  ročník  celostátní  akce  „Noc  
s Andersenem“, která  je zaměřena 
na  podporu  dětského  čtenářství.  
V  naší  knihovně  se  konala  už  po-
páté a byla určená pro děti 1. – 4. 
tříd, které jsou aktivními čtenáři naší 
knihovny. Zahájení Noci se zúčastnil 
i starosta města Kojetín – Jiří Šírek, 
který přišel děti pozdravit, popovídat 
si a také předčítat. Letos jsme si při-
pomněli hned několik výročí:
– 1928 vznikla krásná knížka Poví-
dání o pejskovi a kočičce,
–  1938  začaly  vycházet  kreslené 
příběhy klubu Rychlých šípů,
– 1918 vznik Československa,
– 180 let od doby, kdy Hans Chris-
tian Andersen napsal svou pohádku 
Statečný cínový vojáček.
A právě kniha Josefa Čapka – Poví-
dání o pejskovi a kočičce – se stala 
nosným tématem pátečního večera. 
Předčítali jsme z ní dětem a  příbě-
hy  hlavních  postav  inspirovaly  děti 
při hrách, soutěžích a výtvarné díl-
ničce. Nechyběla ani stezka odvahy 
v  tajuplných  chodbách  a  strašidel-
ného sklepení budovy VIC. Na zá-
věr kouzelného večera jsme dětem 

četli  a  četli  na  dobrou  noc  –  např. 
i  zmiňovanou  jubilejní  pohádku  
H. Ch. Andersena a z dalších krás-
ným oblíbených knih – dokud všich-
ni  neusnuli.  V  sobotu,  po  snídani, 
okolo  osmé  hodiny  ranní  za  do-
provodu  rodičů  se  děti  rozcházely 
domů. Moc jsme si to všichni užili!

jl
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Hanácké bál
V sobotu 3. března 2018 se soko-
lovna rozzářila hanáckými kroji. Ve-
dle nich mohli účastníci Hanáckého 
bálu spatřit i kroje slovácké, jelikož 
k nám přijel folklórní soubor z Oře-
chova u Uherského Hradiště. Ti se 
připojili  k  úvodnímu  defilé,  které 
prošlo sálem za doprovodu decho-
vé hudby Hanačka z Břestu. Byla to 
opravdu pestrá podívaná, tu na zá-
věr  umocnila  neoficiální  moravská 
hymna  „Moravo,  Moravo“,  kterou 
si  hrdě  zazpívali  nejen  krojovaní, 
ale  i  návštěvníci  této  akce.  V  prv-
ním  vstupu  se  divákům  předvedli 
naši nejmenší Hanáčci ze Sluníčka 
s pásmem tanců. Mezi tím už zve-
sela  v  pekle  vyhrávala  při  dobrém 
vínečku  cimbálová  muzika  Dubina 
a  parket  v  sále  sokolovny  se  za-
čal plnit  také. Není divu, muzikanti 
z  Hanačky  se  umí  totiž  řádně  od-
vázat.  Pro  ty,  kteří  jsou  vyznavači 

modernější hudby hrála v několika 
vstupech  pop-rocková  pokroková 
kapela  Hallo  Band.  Naši  Hanáci 
z Kojetína také nelenili a v jednom 
ze  vstupů  vtáhli  dokola  všech-
ny  tancechtivé  na  známou  „Dó-
dlebskó“.  Milým  překvapením  byl 
i  výstup  Chasy  z  Ořechova,  kteří 
se  účastní  bálu  už  několik  let,  ale 
tentokrát  poprvé  vystoupili  za  do-
provodu  své  cimbálové  muziky. 
Nálada  pozvolna  stoupala  a  blíži-
lo  se  tradiční  vyvrcholení  v  podo-
bě Moravské besedy. Tu si s chutí 

zatancovali  Ořechováci,  Hanáci 
z Hrušky, Kosíř z Kostelce a samo-
zřejmě  i  domácí Hanácká beseda. 
Dobrá  zábavy,  kdy  si  každý  přišel 
na  své,  trvala  do  časných  ranních 
hodin. O tom, že tato akce byla vy-
vedená svědčí především rekordní 
účast  návštěvníků  všech  generací 
a  jejich  ohlasy.  Jsme  rádi,  že  ten-
to desítky  let  trvající  zvyk  se  stále 
daří udržovat a je pro město Kojetín 
reprezentativní  a  neodmyslitelnou 
záležitostí.        

                         -miza-

Premiéra Hanácké scény
V pátek 2. března 2018 prožili ná-
vštěvníci  kojetínské  sokolovny 
lásku mezi  nebem  a  zemí.  Nejed-
nalo  se  o  žádnou  spiritistickou,  či 
happeningovou  akci,  ale  o  premi-
éru nově nazkoušené konverzační 
komedie  v  podání  domácí  Hanác-
ké  scény.  Tato  hra  Pam  Valenti-
ne  o  lidském  duchovnu  naplnila 
divadelní  sál  naší  instituce  takřka 
k  prasknutí.  Diváci  se  seznámili 
s manželským párem Jackem a Su-
sie Cameronovými  (Radek Baštin-
ce a Marie Němečková), který musí 
po smrtelné nehodě na jachtě trávit 
drahnou  dobu  na  svém  sídle  bez 
tělesných požitků. Svůj čas si krátí 
pronásledováním nájemníků. Ti  se 

v domě střídají jako figurky na orloji, 
až do chvíle, kdy do sídla přijde spi-
sovatel Simon Willis se svou ženou 
Flic (Jan Nedbal a Lucie Němečko-
vá). V tu chvíli se rozvíjí příběh plný 
nečekaných zvratů a situačního hu-
moru. Vedle stálých členů Hanácké 
scény  se  v  této  komedii  předsta-
vil  i  hostující  Bedřich  Mokrý  v  roli 

Marka Webstera.  Novými  tvářemi, 
které  překvapily  svými  hereckými 
výkony,  byly  Markéta  Krchňáková 
v  roli  strážného  anděla  a  Pavlína 
Lukášová,  jež  si  zahrála  matku 
Flic. S Láskou mezi nebem a zemí 
se naše Hanácká scéna zúčastnila 
i  Divadelního  Kojetína,  na  kterém 
sklidila náležitá ocenění.       -miza-

Divadelní předplatné
- Divadlo žije!
Ve středu 28. února 2018 mohli di-
váci  zhlédnout  komedii  v  podání 
Divadelního  kroužku  ve  Hvozdné 
Miláčku  už  mě  nes.r  a  napiš  ko-
medii.  Divadelníky  z  Hvozdné měli 
možnost  věrní diváci  vidět  již  v mi-
nulosti  s  dramatem Kód  nula. Ten-
tokrát však vsadili ochotníci na jinou 
kartu a přijeli k nám s touto komedií 
Aleny Herman, která napsala scénář 

a chopila se také režie. Vtipná kon-
verzační komedie o tom, co se může 
přihodit  v  obyčejný  páteční  večer, 
když vás navštíví  soused, pobavila 
diváky  na  výbornou.  Vtipné  gagy, 
humorné  situace  a  výborné  herec-
ké výkony svědčily o faktu, že herci 
z  Hvozdné  umí  zahrát  jak  kvalitní 
drama,  tak  i  dobrou  autorskou  ko-
medii. Trio mužů Jaromír Javor, Bro-
nislav Vykopal a David Langer doká-
zalo, že i v malém počtu herců se dá 
zahrát kvalitní komedie.         -miza-

Z kulturních akcí MěKS Kojetín
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Z kulturních akcí MěKS Kojetín
Premiéra Mimoni
V úterý 6. března 2018 pobavil  jak 
dětské, tak i dospělé diváky, mladý 
a talentovaný spolek Mimoni MěKS 
Kojetín.  V  režii Milana  Zahradníka  
a Hany Svačinové  odehráli moud-
rou  pohádku  Jana  Wericha  Lako-
má Barka. Hned na  začátku před-
stavení se diváci mohli přesvědčit, 
že předností  této  skupiny není  jen 
herecký  talent,  ale  i  pěvecký a  ta-
neční  projev.  Samotná  hra  je  za-
sazena  do  prostředí  naší  Hané 
a seznamuje tak mladé herce i divá-
ky s naším nářečím, zvyky i menta-
litou. Do děje příběhu uvedla diváky 
rozená vypravěčka, coby krajánek, 
Máňa Medunová. V hlavní roli Barky 
excelovala  Lenka Kusáková,  která 
zcela  vystihla  charakteristiku  dané 
postavy.  Neméně  zdařile  vykreslili 
postavy pana učitele a paní učitelo-
vé sourozenci Martin a Kristýna Li-
gačovi. Jejich roztomilé děti (Elinka 
Nosková, Zuzka Medunová, Anička 
Hovorková, Honza Polách a Marťa 
Nosek) vždy vše uvedly na pravou 
míru.  Samozřejmě  nesmíme  opo-
menout  ani  další  postavy,  jako byl 

starý  Dřímal  v  podání  Máji  Šušlí-
kové,  starosta  s  paní  starostovou, 
které  ztvárnili  Kuba Ovísek  s Eliš-
kou Gambovou  a  pan  farář  v  pro-
vedení Dana Šóše. Bouřlivé ovace 
sklízely  také  „sósedky“  zosobněné 
Pavlínou Košťálkovou a Janou Do-
stálíkovou, od nichž se obecenstvo 
dozvědělo aktuality z Kojetína  i ši-
rokého  okolí.  Představení  nebylo 
tak  jen  zábavné,  nýbrž  i  poučné. 
O stylové dobové kostýmy a výro-
bu masek se postarala tvořivá Jana 
Nováková  z  MěKS  Kojetín.  Jsme 
rádi,  že  i  v  dnešní  době  fejsbuků, 
instagramů, zkrátka virtuální reality, 
mají děti zájem o divadlo a dovedou 
nacvičit  kvalitní  představení,  jenž 

pobaví diváky všech věkových ka-
tegorií. Samozřejmě velký dík patří 
i  rodičům, kteří  jsou  tomuto naklo-
něni,  své  děti  podporují  a  vedou 
k této bohulibé aktivitě. Mimoni jsou 
záblesk  naděje  pro město Kojetín. 
To se může pyšnit dloholetou tradicí 
amatérského divadla, a díky tomuto 
divadelnímu kroužku doufat, že tato 
tradice bude pokračovat i v budouc-
nu. A jestli jste si mysleli, že Barka 
přestala  lakotit,  učitele  tlačilo  ve 
svědomí ukradené prase, důstojný 
pán našel důstojnost,  tak  to  jste si 
měli přečíst radši nějakou pohádku, 
a  né  sledovat    tento  pravdivý  pří-
běh.  

-miza-

pěVEcký
 koNkURs

Smíšený pěvecký sbor 
Moravští madrigalisté 

z Kroměříže hledá 
nové zpěváky a zpěvačky 
do hlasových skupin soprán, 

alt, tenor a bas. 
Zkoušky sboru každý 
čtvrtek v 18.30 hodin.

 Nabízíme vedení profesionálním 
dirigentem, hlasovou výchovu, 
spolupráci s profesionálními 
instrumentalisty i zahraniční 

koncertní zájezdy. 
Sbor je zaměřený na interpretaci 

vážné hudby 
http://madrigaliste.cz, 

pěvecká zkušenost uchazečů je 
vítána. 

Termín konkursu:
 12., 19. a 26. dubna 2018

 v 18 hodin 
v budově  COPTu v Kroměříži, 

Nábělkova 539/3. 
Přihlášky posílejte na:
 info@madrigaliste.cz 

Městské kULtURNí střEdisko koJEtíN 
UpoZoRŇUJE:

Z důvodu celkové rekonstrukce budovy Sokolovny 
(nám. Republiky 1033, Kojetín) jsou 

kanceláře Městského kulturního střediska kojetín 
přestěhovány do budovy Vzdělávacího a informačního centra 

(Masarykovo náměstí 8, Kojetín).
Celý rok 2018 kulturní středisko najdete 

v přízemí VICka v zadní galerii, kde bude mít dočasné sídlo.
Služby a provoz s obvyklou otevírací dobou 

oficiálně zahájíme 16. dubna 2018!
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu!
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Kafe, lži a opereta
na Divadelním Kojetíně 
Amatérská scéna, Petra Richter 
Kohutová

Dvacátý šestý ročník Divadelního 
Kojetína se odehrál ve dnech 14. 
– 18. března 2018 v prostorách 
Městského kulturního domu Ko-
jetín. 
Přihlášeno  bylo  třináct  inscenací, 
z  toho  jedenáct  do  soutěžní  části. 
O dopolední nesoutěžní program se 
letos  postarali  Pražáci  (Tři  pohádky 
s písničkou uvedlo Divadlo Pohádka, 
Ženskou  epopej  ArtWay  Theatre). 
V úvodu a  v  závěru  se prezentoval 
skvělý  kojetínský  dětský  soubor Mi-
moni  (jejich  Lakomou  Barku  nelze 
pominout),  probíhalo  vítání  souborů 
a  již  tradiční  vtipné,  s  harmonikou 
zpívané  úvody  představení,  to  vše 
v režii a pod taktovkou dobrých duší 
přehlídky  Hany  Svačinové  a  Mila-
na  Zahradníka.  Vycházel  zpravodaj 
Divadelní  Koječák  (již  poosmé!), 
o  jehož  obsah  se  starali  především 
Hana Hásová a Jakub Šírek, a sou-
částí  místního  koloritu  je  divácké 
hlasování o nejlepší přehlídkový titul 
(tomu  nejlepšímu  –  letos  těm  nej-
lepším  –  patřila  Cena  Divadelního 
Koječáka).  V  porotě  zasedli  Vladi-
mír Fekar  (předseda), Petra Richter 
Kohutová a Vladimír Altán Mátl; roz-
pravy probíhaly po každém předsta-
vení a byly ve všech případech bez 
výjimky  soustředěné  a  příjemné. 
V  repertoárové  skladbě  se  objevily 
věci  nevídané  –  kromě  často  uvá-
děné  situační  komedie  (kojetínská 
Láska mezi nebem a zemí),  české-
ho  klasického  dramatu  (holešovská 
Maryša)  a  oblíbeného  monodrama-
tu  (uherskobrodský César  a Drana) 
se  objevil  nelehký  titul  tragikomický 
(tovačovské  Srnky),  hned  dva  tituly 
hudební (!), konkrétně operetní (vác-
lavovská  verze  Na  tý  louce  zelený 

a  kroměřížská  Nituška  –  a  to  ještě 
chyběl  přerovský  Dostavník,  který 
s  autorským muzikálovým  Infernem 
dal  letos přednost účasti na Ostrav-
ských  Bucharech),  velmi  povedený 
jevištní přepis blogu (brněnské Kafe 
a  čurpauza)  a  hned  čtyři  (!)  tituly 
autorské,  psané  pro  konkrétní  sou-
bor  a  konkrétní  herce  (Detektor  lži 
opavského  Jakuba  Plaskury,  Kap-
ky  medu  velkobystřického  Marti-
na  Kurka,  valtická  Poslední  hodina 
Petry  Manišové  a  Nahé  Slovácko 
Ivana Helmicha a Divadla Blic).  Ja-
kýmsi  průběžným  tématem  se  sta-
ly  lži  ve  všech  možných  podobách 
–  a  nejen  díky  Maryše,  Brňákům 
a Draně se nad přehlídkou vznášela 
vůně kávy…
V  posledních  letech  oblíbenou  ro-
mantickou komedii Pam Valentine 
Láska mezi nebem a zemí uvedla 
jako zahajovací přehlídkové před-
stavení Hanácká scéna Kojetín; 
komedii o tom, že žít se má tady a teď 
a že je důležité mít pro co žít, i když 
jste  náhodou  po  smrti.  Představe-
ní  nabídlo  několik  zajímavých  he-
reckých  výkonů  (ocenění  nakonec 
získaly  dvě  debutantky);  fungovalo 
však  pouze  v  konverzační  rovině 
a  k  rozkrytí  situačního  potenciálu 
došlo málokdy. Rovněž další  složky 
byly diskutabilní; rozpaky např. vzbu-
zoval výběr hudby, která více ilustro-
vala „hororovost“, než že by pomoh-
la  tématu.  Většina  nedostatků  však 
měla  společného  jmenovatele,  a  to 
absenci režiséra; a vzhledem k tomu, 
že režisér při zkoušení této komedie 
fungoval jen polovinu zkušební doby, 
je vlastně  fakt, že členové Hanácké 
scény inscenaci dokončili, pozitivní.

Od roku 2014 funguje soubor Dram-
krou, tvořený studenty opavské 
Slezské univerzity, jenž se orientuje 
na interpretaci současných dramatic-
kých textů převážně z vlastních zdro-
jů. Z osmi inscenací pro čtyři napsal 

předlohu, šest režíroval a ve čtyřech 
hrál Jakub Plaskura, u Detektoru lži 
plnil  všechny  tyto  funkce; nutno do-
dat,  že  jeho  největší  devizou  je  asi 
schopnost  dát  kolegy  dohromady, 
nadchnout pro to které téma, přimět 
je k pokorné službě textu a herecky 
sjednotit.  Uvedená  hra  (jejíž  název 
není  přesný,  možná  by  více  odpo-
vídal  Detektor  pravdy)  připomíná 
formálně  Kar  Jasminy  Rezy  či  Vin-
terbergovu  Rodinnou  slavnost;  pět 
osob se sejde na pohřbu Jana Bohá-
če, šéfa čtyř a manžela jedné z nich, 
a  jak se postupně ukazuje, milence 
další  z  postav,  podvodníka,  snad 
defraudanta  a  zcela  jistě  násilníka. 
V  průběhu  večera  vycházejí  najevo 
lži, jichž se postavy dosud dopouště-
ly a jež určovaly jejich existenci; roz-
hodnou se říkat si výjimečně pravdu 
s tím, že druhý den navážou na své 
životy a vztahy, jako by se nic nestalo 
– což samozřejmě ve výsledku není 
možné…  Inscenace  je  seskládána 
z  kolektivních  výstupů  a  individuál-
ních monologů,  jež  se  téměř  pravi-
delně střídají a jež by měly odhalovat 
tajemství  té  které  postavy;  bohužel 
se tak moc neděje – na začátku víme 
prakticky  vše,  v  průběhu  inscenace 
si  spíše  věci  potvrzujeme;  slušelo 
by  více  nejednoznačnosti.  Jakub 
Plaskura  nicméně  vede  své  herce 
k filmovému, téměř civilnímu herectví 
a staví je do promyšlených aranžmá. 
A přestože předloze by možná svěd-
čilo  více překvapování a méně mo-
delovosti, byl Detektor lži doporučen 
na Divadelní Piknik Volyně 2018.

DS OB Velká Bystřice je v Kojetíně 
stálicí, málokterý ročník přehlídky se 
obešel bez  jeho účasti;  loňské vyni-
kající  Probuzení  jara  (a  předchozí 
Miláček Fando a Liz) bylo milým dů-
kazem,  že  soubor  pracuje  vytrvale 
a  důsledně  na  svém  sebezdokona-
lování. Tentokrát přivezl hořkou ko-
medii Kapky medu autora Martina 
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Kurka,  který  kus  zároveň  režíroval 
a  podílel  se  zásadně  i  na  dalších 
složkách  výsledné  inscenace  (např. 
na  dotvoření  hudby).  Sama  předlo-
ha je postavena na vtipných, slušně 
pointovaných dialozích, nicméně trpí 
nezacíleností  ve  směřování  situací 
a nepřesností v pojmenování tématu. 
Když  se  k  tomu  přidá  žánrová  roz-
pačitost a nepřesné motivování her-
ců  (všech pět účinkujících odvádělo 
slušnou  práci,  ale  každý  z  nich  byl 
jakoby „z jiné komedie“), vznikl útvar, 
jenž vzbudil spíše než diváckou roz-
koš řadu otázek, např.  jaký  je vztah 
mezi lidským a včelím světem, co při-
náší postavám přecházení mezi nimi, 
k čemu je proměny motivují, proč se 
s některými uděje to, co se uděje… 
Pánská část poroty pak vznesla do-
taz po důvodu rozdílu v délkách jed-
notlivých sosáků:-D

Zdálo by se, že udělat Maryšu nově 
a  „úplně  jinak“  nelze  (na  profesio-
nálních jevištích se jen v posledních 
sedmdesáti  letech objevila  více než 
stokrát a ochotnický svět si s profe-
sionály  nezadá),  lze  ji  snad  reinter-
pretovat a ozvláštnit. Myslím, že obé 
se povedlo holešovskému divadlu 
6. května a režiséru Konrádu Po-
pelovi. Tvůrci zachovali  tradiční  ráz 
předlohy  včetně  použitého  jazyka, 
ale  obratným  proškrtáním  ji  zredu-
kovali na příjemnou diváckou stopáž 
osmdesáti minut,  aniž  by  se  zbavili 
důležitých  informací;  černočerve-
ný panel čelně na  jevišti  je narušen 
jakýmsi  vyřezaným  oknem  (často 
používaným  a  zdůrazňujícím,  že 
vždycky  se  někdo  dívá)  a  funguje 
s minimem dalších jevištních objektů 
tu jako světnice, tu jako náves, tu jako 
hospoda (kolega Altán ji vnímal spíše 
jako stánek s prodejem alkoholu než 
místo tradičního vesnického setkává-
ní); ozývá se pořád dokola tentýž hu-
dební motiv,  jehož význam by měla 
měnit ta která situace (ne vždy to fun-

guje); všechny postavy jsou zapama-
tovatelné (včetně mlčícího pána „za-
zděného“ do kabátů),  i když identifi-
kační figura se nevyskytuje (takovou 
přehlídku „ne-sympaťáků“ aby člověk 
pohledal), a herecká souhra funguje 
báječně. Holešovští stvořili pro svou 
Maryšu  studený  svět,  v  němž  jsou 
vztahy  vyprázdněny,  vymanit  se 
z  pokryteckého  prostředí  nelze 
a  lidský  život  nelze  nepromarnit; 
v lecčems inscenace připomínala fil-
my Bohdana Slámy. A porota se roz-
hodla ji doporučit do programu Diva-
delního Pikniku Volyně 2018.

Kuřačky  a  spasitelky  z  Vyškova  se 
kvůli  nemoci  omluvily;  nahradila  je 
**Poslední hodina DS Máňa při 
SVIŠ Valtice** (ozvali se po zrušení 
hodonínské  přehlídky).  Nelze  hovo-
řit  o  typické  inscenaci  –  šlo  vlastně 
o  didaktickou  hru,  „jak  nenásilnou 
formou  donutit  studenty  k  důkladné 
a  včasné  přípravě  na  maturitu“. 
Opravdu včasné – neboť účinkujícími 
byli studenti prvního ročníku (respek-
tive tří prvních ročníků!) na vinařské 
škole. A opravdu důkladné – protože 
s  čelně  sedícími  studenty  a  přesně 
odpozorovanou  učitelkou  mezi  nimi 
jsme si zopakovali spoustu informací 
z  literatury,  českého  jazyka  a  děje-
pisu. Byly  jen  lehce prokládány stu-
dentskými žertíky a vtípky, náznakem 
nezbytných milostných motivů (včet-
ně vyznání lásky studentem vyučují-
cí) plus zpěvem popových písní a ca-
pella. Soubor je hodně mladý a svou 

cestu teprve hledá – ale má energii, 
nadšení  a  paní  učitelku  Manišovou 
(jež byla iniciátorkou, autorkou a re-
žisérkou uvedeného kusu). DS Máňa 
obdržel  čestné  uznání  Jana Amose 
Komenského  za  praktickou  ukázku 
„školy hrou“. A bylo skvělé, že mladí 
herci zůstali na zbytek přehlídky, pil-
ně chodili na představení a účastnili 
se rozborových seminářů.
Václav z Václavova přivezl letos 
„operetní bestseller“ Na tý lou-
ce zelený.  Dvou  a  půl  hodinové 
představení, postavené zejména na 
nadstandardním  zvládnutí  hudební 
a  pěvecké  stránky,  vzbudilo  u  vět-
ší  části  publika  nadšení.  Hudební 
složka skutečně byla skvělá, a to ve 
všech ohledech; od hudební úpravy 
Vítězslava Pláška a aranžmá jednot-
livých  skladeb,  přes  živý  doprovod 
kapely Kombo strýca Ahmeda až po 
živý  zpěv  (bez  portů!)  jednotlivých 
účinkujících v sólech i ve sborových 
partech (cena za hudební složku in-
scenace).  Navíc  předloha  Járy  Be-
neše  z  roku  1935  disponuje  všemi 
typickými  znaky  žánru  –  a  věrnost 
žánru  je  přesně  to,  co  václavovští 
pod vedením režiséra Josefa Königa 
(čestné uznání  za  režii)  umějí.  Jed-
noduchý děj prezentují soustředěně, 
lehký  nadhled  obstarávají  zejména 
scénografické prvky (pobavila plošně 
pojatá kytice či puška, rovněž plošné 
loutky psa, koní či zlatého bažanta); 
kostýmy jsou v duchu prvorepubliko-
vých podívaných (jen současná čer-
vená sukně u Skalické a kostýmová 
proměna myslivce Miláčka na plese 
v,  řekněme,  aspiranta  havířského 
řemesla  byla  shledána  nepatřičnou 
cena  Petru  Minářovi,  Janu  Snáše-
lovi  a  Marii  Přidalové  za  scénogra-
fii).  Herecky  i  pěvecky  nadprůměr-
ně  se  prezentovali  zejména  Tomáš 
Šíp  jako profesor Bulfínek  (cena za 
herecký  výkon)  či  Zuzana  Bradá-
čová  jako  Hančí  (čestné  uznání  za 
herecký  výkon)  –  ale  málokdy  se 
vidí  taková  oddanost  a  schopnost 
držet  postavu  v  rámci  daného  typu 
jako  u  všech  členů  václavovského 
souboru  beze  zbytku,  a  to  včetně 
mladých v epizodních  rolích. Škoda 
jen, že druhá polovina mírně „padá“ 
–  holt  ta  první  častěji  překvapuje 
a peripetie a intriky milostných dvojic 
už nejsou  tak nosné. Nicméně  „Ve-
noušku, Venoušku“ a "Já bych chtěl 
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mít tvé foto“ zpíval celý sál s sebou, 
a to nejen generace nejstarší, u níž 
se to dalo předpokládat…

DS Kroměříž uvedl Feldekův pře-
pis Mamzelle Nitouche pro čtyři 
herce a company, jenž pod ná-
zvem Utíkej, Nituško! dovádí ad ab-
surdum nápad se záměnami postav, 
pohrává  si  s  tématem  pokrytectví 
a akcentuje motiv „dvojí tváře“ nejen 
v rovině dějové, ale rovněž té přizna-
ně divadelní. Kroměřížští se zkrátka 
pustili do toho, co umějí nejlépe; účin-
kující jsou nadmíru herecky i pěvecky 
disponovaní, umějí se pohybovat po 
jevišti  a  nebrat  se  přespříliš  vážně, 
režisér Láry Kolář ví, jaké úkoly před 
své herce nastavět, inscenace dispo-
nuje  funkční a přiměřeně honosnou 
scénou  (fórek  s  její  bleskovou  pře-
stavbou na konci první poloviny pa-
třil  k nejpůsobivějším) a  roztomilými 
„šmíráckými“  kostýmy.  Kroměřížští 
neváhají investovat do techniky (por-
ty pro všechny!) a představení vůbec 
běží  jako  dobře  promazaný  stroj. 
Škoda  jen,  že  dramatický  princip 
(stejný herec v několika rolích a va-
rírování tohoto faktu plus hraní si na 
něco/ na někoho) se vyčerpá relativ-
ně rychle a pak se inscenace změní 
v krásné, ale přece jen pouhé obráz-
ky – a zdali se tak stane vinou před-
lohy či souboru, je vlastně jedno. Nic-
méně Divadelní spolek Kroměříž byl 
jedním z těch souborů, které získaly 
Cenu  Divadelního  Koječáka  (vedle 
Divadla  Václav  Václavov  a  Divadla 
Blic Ostrožská Nová Ves).

Inscenace  tragikomických Srnek 
Tomáše Svobody je pro režiséra 
Dobrovolného divadla tovačov-
ského Zdeňka Vojtáška  splněným 
snem – a hereckou školou pro čtveřici 
žen. Ano, tovačovští se skutečně roz-
hodli, zejména z praktických důvodů, 
změnit pohlaví čtyř hlavních postav, 
a tak se z mužských lúzrů staly osa-
mělé  a  ztracené  ženy. Bohužel  text 
je z větší části složen z proplétajících 
se  monologů,  jež  vystavět,  propojit 
a  ozřejmit  jejich  význam  bývá  pro-
blém i pro zkušenější soubory, navíc 
byl převeden mechanicky, bez výraz-
nějších úprav,  takže se vzpírá v de-
tailech (např. v erotických popisech, 
kterých  tam není málo)  i  ve věcech 
zásadních (neměli by místo srnek při-
jít spíše kolouši?).

Hlavní  devizou  inscenace Diva-
dla BLIC Ostrožská Nová Ves je 
autorský text Nahé Slovácko Iva-
na Helmicha,  výborně  pointovaná 
anekdota,  navíc  napsaná  konkrét-
ním  hercům  na  tělo.  Vesnický  uči-
tel  napíše hru pro místní  ochotníky, 
v  níž  by  se  měl  objevit  herec 
v hlavní roli nahý; po bouřlivé debatě 
o  tom,  jestli  to  unese  místní  obe-
censtvo,  zdali  to  má  smysl  a  jaký 
a kdo by se k dané roli propůjčil, se 
ukáže, že s tím nemá problém míst-
ní  starosta  (jenž  v  tom  vidí  i  dobrý 
základ  pro  příští  volební  kampaň). 
Je škoda,  že hrubozrnné provedení 
šlo proti duchu předlohy, její hravosti 
a lehkosti; kolega Fekar v reflexi pro 
Divadelní  Koječák  (maně  mě  na-
padá,  že  humor  tohoto  zpravodaje 
v  mnohém  s  Helmichem  rezonuje 
–  v  dobrém)  volal  po  tom,  aby  se 
„malicherný  konflikt,  zda  nahota  na 
jevišti Blicu může být či nikoli, řešil se 
seriózností  organizátorů  volby  Miss 
plesu  ve  filmu  Hoří,  má  panenko“ 
a aby se do  inscenace  „dostalo  vý-
razněji i téma překonávání předsud-
ků  o  úsudku  ostatních  vesničanů“ 

– přesnější formulaci nenajdu. Dluž-
no  dodat,  že  předsunutí  skeče  na 
motivy  Zdeňka  Podskalského  Slo-
vácko v době kamenné inscenaci nic 
moc nepřináší.

Blog Marušky Doležalové Kafe 
a cigárko  (a  jeho  knižní  podoba 
z  roku  2015)  je  jednoznačně  feno-
mén;  radosti  a  strasti  hereckého 
života  popisuje  upřímně,  zároveň 
originálně,  s  velkou  dávkou  vtipu 
a  se  smyslem  pro  (sebe)ironii;  ně-
které části, třeba zkušební „deníček“ 
herečky, doslova zlidověly. O  to pří-
jemnější je fakt, že Aspol, brněnský 
soubor z Lužánek vedený Petrou 
Rycheckou, přistoupil k jeho jevištní 
realizaci  neuctivě,  nedoslovně  a  ra-
santně;  tvůrci si vybrali  ty části, kte-
ré popisují děje  jim známé z vlastní 
divadelní  praxe,  skrze  improvizace 
a  postupy  dramatické  výchovy  je 
podrobili  samostatnému  zkoumání 
a  z  konfrontace  zkušenosti  vlastní 
s  tou zapsanou vytěžili dost drama-
tičnosti na to, aby vystavěli inscenaci, 
která má pevné obrysy a strukturova-
ný tvar, dost upřímnosti, abychom se 
dozvěděli  spoustu  informací  o  nich 
samotných  (ne  jen  o  hercích  podle 
Marušky  Doležalové),  a  dost  vtipu, 
aby  to  bylo  zábavné.  Z  názvu  zmi-
zelo „cigárko“ (málokdo z nich kouří) 
a bylo nahrazeno „čurpauzou“ (logic-
ky, když po kafi, že… už zase…); se-
dmdesátiminutová produkce vrcholila 
soudem s herečkou, jež „zabila“ svou 
alternantku – a jednovětými zpověď-
mi účinkujících, co pro ně znamená 

Divadelní Kojetín 2018
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existence  v  alternativním  souboru 
Aspol.  Jedenáct  účinkujících  zaplni-
lo divadelní sál neobyčejnou energií 
a  v  debatě  s  porotou  se  pak  spíše 
vyměňovaly historky, neboť krom pár 
technických lapsů nebylo co repliko-
vat.
Často  uváděné  monodrama Isa-
belle Doré César a Drana v podání 
uherskobrodské Lenky Sasíno-
vé a v režii Romana Švehlíka bylo 
uvedeno  v  nevděčném  dopoledním 
čase  a  navíc  jako  poslední  v  sou-
těžní  části  přehlídky,  přesto  většinu 
diváků  zasáhlo,  stalo  se  pomysl-
ným  vrcholem Divadelního  Kojetína 
a porotě řádně zamotalo hlavu. Tvůr-
ci  měli  šťastný  nápad  využít  pouze 
jeviště, na němž se nacházel nejen 
prostor  inscenace  (Dranin stylizova-
ný vůz, její kůň a za bílým horizontem 
tušená dálava, snad zimní pláň, snad 
kraj Smrti), ale i diváci, kteří tak mohli 
být  přítomni  zpovědi  cikánky Drany. 
Ta  se  řadí  mezi  dnes  tak  moderní 
„nespolehlivé  vypravěče“;  ve  vyprá-
vění nad umírajícím koněm Césarem 
se proplétá realita s fikcí, pravda se 
lží, střídají se různé časy, jedna věta 
jako by popírala druhou, divák je ne-
ustále znejišťován – a tak je velmi dů-
ležité, aby představitelka  jediné  role 
v sobě měla nadměrnou dávku pře-
svědčivosti  a  vedle  sebe  režiséra, 
jenž  jí  pomůže  prosté  vyprávění 
ozvláštnit.  Cena  za  herecký  výkon 
pro  Lenku  Sasínovou  (o  její  vnitřní 
angažovanosti není pochyb) a cena 
za  výtvarné  zpracování  inscenace 
pro Romana Švehlíka  jsou  jen kon-
krétním  vyjádřením  toho,  že  podle 
poroty  bylo  obojí  naplněno;  dluž-
no  zmínit  ještě  vynikající  hudební 
a  zvukovou  složku  (inscenaci  do-
provází  živý  houslista,  jenž  má 
v ději  i  konkrétní  funkci). O  tom, že 
César  a  Drana  byl  nominován  do 
programu Divadelního Pikniku Voly-
ně 2018, nakonec rozhodl fenomén, 
jenž  budiž  nadále  po  všechny  časy 

nazýván  „Fekarovy  slzy“;  předseda 
poroty  byl  skutečně  dojat,  zážitek 
z představení označil za existenciální 
a inscenaci v tomto tvaru jako mimo-
řádně  emocionálně  působivou  a  pro 
Divadelní Piknik vhodnou. Doufejme, 
že ve Volyni se najde prostor natolik 
komorní a s natolik dobrou akustikou, 
aby tato ztišená a intimní zpověď vy-
zněla.

Letošní Divadelní Kojetín končil 
zvesela – a to i proto, že zastupi-
telstvo města se rozhodlo budovu 
Městského kulturního střediska 
během roku 2018 kompletně zre-
konstruovat a divadelně dovybavit 
(díky, ó osvícení!). Příští přehlídka 
by se tedy měla odehrát v novém 
– a zazněl slib, že „se to určitě 
stihne“. A pokud ne, pak je to lež  
z řádu milosrdných – a na to si při-
pijeme. Kafem – jak jinak…

Petra Richter Kohutová

Ocenění a výsledky
Divadelního Kojetína 2018:
NOMINAce NA DIVADeLNí PIK-
NIK VOLyNě 2018:
Divadlo Brod Uherský Brod s in-
scenací César a Drana v režii Ro-
mana Švehlíka

DOPOručeNí NA DIVADeLNí 
PIKNIK VOLyNě 2018:
• Dramkrou Opava s inscenací 
hry Detektor lži v režii Jakuba 
Plaskury
• Divadlo 6. května Holešov s in-
scenací Maryša v režii Konráda 
Popela

CeNA DIVADeLNíHO KOJeČáKA: 
• Divadelní spolek Kroměříž za 
inscenaci Utíkej, Nituško
• Divadlo Václav Václavov za in-
scenaci Na tý louce zelený
• Divadlo Blic Ostrožská Nová 
Ves za inscenaci Nahé Slovácko

ZVLÁŠTNí uZNÁNí:
Láskyplné vyznání Svači a stréca 
Milana dětské skupině Mimoni 
Kojetín za to, že jste!!!

ceNy:
• Jakubu Plaskurovi za  autorsko-
-režijní přístup ke hře Detektor lži
• Dramkrou Opava za  hereckou 
souhru v inscenaci Detektor lži
• Konrádu Popelovi za režii insce-

nace Maryša Divadla 6. května Ho-
lešov
• Bohdaně Hýžové za herecký vý-
kon  v  roli  Hospodské  v  inscenaci 
Maryša Divadla 6. května Holešov
• Divadlu Václav Václavov za hu-
dební složku inscenace Na tý louce 
zelený
• Tomáši Šípovi za herecký výkon 
v  roli  profesora  Václava  Bulfínka 
v inscenaci Na tý louce zelený Diva-
dla Václav Václavov
• Michaele Vachové za herecký vý-
kon v roli Denisy a Mamzelle Nitou-
che v inscenaci Utíkej, Nituško Diva-
delního spolku Kroměříž
• Divadelnímu souboru ASpol Lu-
žánky Brno za  hereckou  souhru 
v inscenaci Kafe a čurpauza
• Lence Sasínové za herecký výkon 
v  roli  Drany  v  inscenaci  hry  César 
a Drana Divadla Brod Uherský Brod
• Romanu Švehlíkovi za  výtvarné 
zpracování inscenace César a Dra-
na Divadla Brod Uherský Brod

čeSTNé uZNÁNí:
• Pavlíně Lukášové za herecký vý-
kon v  roli Marcii Bradshawové v  in-
scenaci  Láska mezi  nebem  a  zemí 
Hanácké scény MěKS Kojetín
• Markétě Krchňákové za  herecký 
výkon  v  roli  Strážného  anděla  v  in-
scenaci  Láska mezi  nebem  a  zemí 
Hanácké scény MěKS Kojetín
• Michalu Bílkovi za  herecký  vý-
kon  v  rolích  Ludvíka,  bezdomovce, 
bagristy a  trubce v  inscenaci Kapky 
medu DS OB Velká Bystřice
• Aleně Směšné za  herecký  vý-
kon v roli Strouhalky v inscenaci Ma-
ryša Divadla 6. května Holešov
• Romanu Uwe Juráňovi za herec-
ký  výkon v  roli  Francka v  inscenaci 
Maryša Divadla 6. května Holešov
• Petře Manišové a souboru Máňa 
Valtice čestné  uznání  Jana Amose 
Komenského  za  praktickou  ukázku 
„školy hrou“ v inscenaci Poslední ho-
dina
• Josefu Königovi za režii inscena-
ce Na tý louce zelený Divadla Václav 
Václavov
• Petru Minářovi, Janu Snášelovi 
a Marii Přidalové za scénografii  in-
scenace Na tý louce zelený Divadla 
Václav Václavov
• Zuzaně Bradáčové za herecký vý-
kon v roli Hančí v inscenaci Na tý lou-
ce zelený Divadla Václav Václavov
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• Bohumile Hýžové, Janě Štěpáno-
vé a jejich kolektivům za kostýmy  
a scénu inscenace Utíkej, Nituško Di-
vadelního spolku Kroměříž
• Janu Raclavskému za  herecký 
výkon  v  rolích  inspektora,  poručíka 
a Coriny v  inscenaci Utíkej, Nituško 
Divadelního spolku Kroměříž
• Vendule Spálovské za herecký vý-
kon v roli Petry Zikmund v inscenaci 
Srnky  Dobrovolného  divadla  tova-
čovského
• Ivanu Helmichovi za autorský text 
Nahé Slovácko

Poděkování za Divadelní 
Kojetín 2018
- Poděkování patří všem divadel-
níkům, bez kterých by naše přehlíd-
ka nebyla přehlídkou, festival festi-
valem a Kojetín by nebyl Kojetínem 
divadelním: Hanácká scéna MěKS 
Kojetín,  Dramkrou  Opava,  DS 
Osvětové  besedy  Velká  Bystřice, 
Divadlo 6. května Holešov, Divadel-
ní spolek Máňa při Střední vinařské 
škole Valtice (SViŠ), Divadlo Václav 
Václavov, Divadelní spolek Kromě-
říž, Dobrovolné divadlo Tovačovské 
Tovačov,  Divadlo  Blic  Ostrožská 
Nová Ves, DS ASpol SVČ Lužánky 
Brno, Divadlo  Brod Uherský  Brod, 
Divadlo  Pohádka  Praha,  ArtWay 

Theatre  Praha,  Dětská  divadelní 
skupina Mimoni MěKS Kojetín...
- děkujeme všem divákům,  kteří 
vytvořili v Kojetíně pravou festivalo-
vou atmosféru,
- děkujeme odborné porotě – Pe-
tře Richter Kohutové, Vladimíru 
Fekarovi a Vladimíru "Altánovi" 
Mátlovi za přátelské debaty s diva-
delníky po představení a za neleh-
ký úkol vybrat ty nejlepší,
- velký dík si zaslouží redaktoři  
a reportéři Divadelního Koječáka 
s  šéfredaktorkou  Hadičkou  Háso-
vou  (Vladimír  Fekar/Kateřina  Ha-
lenková/Hana  Hásová/Petra  Rich-
ter Kohutová/Vladimír  "Altán" Mátl/
Tomáš Stav/Hana Svačinová/Milan 
Zahradník/Jan Žmolík/Jakub Šírek) 
za všechna čísla společensko - kul-
turně - satiricko - kritického deníku 
přehlídky,
- děkujeme Městu Kojetín, Olo-
mouckému kraji a Ministerstvu 
kultury ČR za finanční podporu,
- děkujeme všem sponzorům pře-
hlídky  (viz  webové  stránky MěKS 
Kojetín),
- děkujeme všem krojovaným 
Hanákům a Hanačkám za přivítá-
ní  všech divadelníků v Divadelním 
Kojetíně,
- děkujeme dětem ze Sluníčka za 
zahajovací taneček,

- děkujeme Martinu Přichystalovi 
za hudební večírek,
- děkujeme fotografce Janě Veče-
řové  za celofestivalovou  fotodoku-
mentaci,
- děkujeme Kati Geffertová 
– Kathalaluně  za  výstavu  Výjavy 
z mesta Melmoth,
- děkujeme hasičům  za  požární 
asistenci během představení,
- díky všem nejmenovaným, kte-
ří  se  jakkoliv,  kdykoliv,  kdekoliv, 
v  čemkoliv,  s  kýmkoliv  podíleli  na 
zdárném chodu kojetínského  festi-
valu a dělali to hlavně a především 
z lásky k divadlu.
- Obrovské poděkování celému 
realizačnímu týmu,  který  se  pět 
dní  nevyspal  a  staral  se  o  snad 
bezproblémový  (o  ten  zákulisní) 
děj  přehlídky  –  Milanovi  Zahrad-
níkovi,  Kubovi  Šírkovi,  Janči  No-
vákové, Alči  Židlíkové,  Kačce Krč-
mařové,  Kačce  Lýskové,  Maržáně 
Baculákové,  Míši  Píši  Večerkové 
a  velké  díky  také  technikovi  a  zá-
roveň  herci  Honzovi  Raclavskému 
–  jste  lidé  na  správném  místě 
a díky vám je Kojetín městem diva-
dla!

Ze srdce všem děkuje
Hana Svača Svačinová,

ředitelka přehlídky 
Foto: J. Večeřová, MěKS Kojetín

Zahájení - Sluníčko Kojetín, místostarosta Miloslav Oulehla

Divadelní Kojetín 2018

Divadlo Pohádka Praha

Tradiční zpívané úvody představení Zaplněné hlediště diváky Hanácká scéna MěKS Kojetín
Láska mezi nebem a zemí
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Divadelní spolek Kroměříž
Utíkej, Nituško

Dobrovolné divadlo Tovačovské
Srnky

ASpol SVČ Lužánky Brno
Kafe a čurpauza

Večírek Divadelního Kojetína
Harmonikář Martin Přichystal

Divadlo Brod Uherský Brod
César a Drana

Dramkrou Opava
Detektor lži

DS Osvětové besedy Velká Bystřice
Kapky medu

Divadlo 6. května Holešov
Maryša

DS Máňa při SViŠ Valtice
Poslední hodina

Divadlo Václav Václavov
Na tý louce zelený

Slavnostní vyhlášení výsledků
- oceněný Honza Raclavský 

Vítězné Divadlo Brod
Uherský Brod

Divadelní Kojetín 2018

ArtWay Theatre Praha
Ženská epopej

Divadlo Blic Ostrožská Nová Ves
Nahé Slovácko

Slavnostní vyhlášení výsledků
- oceněná Pavlína Lukášová
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Centrum sociálních služeb Kojetín

Velikonoční věneček
Jarní  období  v  přírodě  přináší  ne-
ustále  něco  nového  a  zajímavého,  
a  proto  jsme  se  rozhodli  přinést 
kousek  jara  do  našich  domovů. 
Sami jsme se pustili do zajímavého 
tvoření.  Inspirací pro nás bylo  jarní 
kvítí  a  nastávající  Velikonoce.  Bě-
hem  měsíce  března  jsme  se  sešli 
se seniory průběžně na všech DPS, 
abychom si společně vytvořili  „Veli-

Hudební odpoledne 
s kapelou Countrio

Dne 5. března 2018 jsme uspořá-
dali  pro    seniory  a  zdravotně po-
stižené občany hudební odpoled-
ne s kapelou Countrio z Hodonína 
v sále sokolovny v Kojetíně. Tato 
kapela  nás  svou  hudbou  potěši-
la  již  v  loňském  roce,  a  protože 
mezi seniory jsou příznivci count-
ry hudby, uspořádali jsme hudební 
odpoledne s  touto kapelou  i  v  le-
tošním roce. Pro účastníky tohoto 
odpoledne  jsme  si  připravili malé 
překvapení v podobě taneční lek-
ce. Pozvali  jsme si Evu Zítkovou, 
vedoucí  taneční  skupiny  Lucky 
While,  která  za  námi  přišla  spo-

lečně  s  tanečním  párem  ze  své 
skupiny,  a  ti  nás  v  čase  přestáv-
ky  učili  taneční  kroky.  Jako  první 
jsme se učili Rufus a druhým tan-
cem  byl  Virginia  reel.  Samozřej-
mě,  že  kroky  byly  pro  nás  v  jed-
nodušší upravené formě tak, aby-
chom  to  všichni  zvládli.  Věříme, 

že  jsme opět udělali  radost nejen 
přítomným  hostům,  mezi  kterými 
nechyběl  místostarosta  Miloslav 
Oulehla, ale všem, kdo se  tohoto 
odpoledne zúčastnili a  již nyní se 
těšíme na další  společné setkání 
v červnu tohoto roku. 

Ž.H.

konoční věneček“. Jako základ nám 
posloužil slaměný věneček, na který 
jsme přidali skořápky, květiny, peříč-
ka, kuřátka, vajíčka a  jiné ozdobné 
materiály, které k Velikonocům pat-
ří.  Pro tentokrát procvičování jemné 
motoriky  nebylo  nikterak  náročné  
a  výsledné  dílo  se  podařilo  všem, 
kdo  přišel  mezi  nás.  Věnečky  už 
zdobí  dveře  svých  tvůrců  a my  se 
s přicházejícím jarem těšíme na pří-
chod koledníků.                              Ž. H.

            DŮM SVATÉHO JOSeFA 
CeNTRUM DeNNíCH SLUŽeB PRO SeNIORY A LIDI Se ZDRAVOTNíM POSTIŽeNíM

PROGRAM NA MĚSíC DUBeN 2018

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

Čtvrtek 5. dubna 2018 od 9 hodin
MŠe SVATá

za Charitu Kojetín, 
její pracovníky, uživatele

 i dobrodince

Úterý 10. dubna 2018 od 10 hodin
Posezení s knihou s pracovni-

cemi z Městské knihovny MěKS 
Kojetín

„BABIČKA Má VŽDYCKY 
PRAVDU, ALe POSLOUCHá 

JI NĚKDO?“
Moudré babičky nám mají stále co 
nabídnout, ale zajímají nás jejich 
zkušenosti? Přijďte si poslechnout 
životní příběhy babiček z literárních 
děl. Těšíme se na vaši návštěvu.

Úterý 24. dubna 2018 
od 10 hodin

„KRáSY MĚSTA ŘíMA“
Zveme vás na cestovatelskou 

besedu s naší vedoucí 
Světlanou Němčákovou, 

která navštívila Řím – jedno
z nejstarších evropských měst. 
Město, které se stalo centrem 

křesťanství a dodnes 
je poutním místem.

ZDRAVOTNí CVIČeNí
každé úterý a pátek 

od 9 do 10 hodin
-  v tělocvičně v Domě sv. Josefa. 
Cena za jednu lekci je 20 Kč. 
Možnost i cvičení na rotopedu.

PŮJČOVNA ZDRAVOTNíCH 
POMŮCeK

Důležitou službou  Domu svatého 
Josefa je nabídka zapůjčení 
kompenzačních pomůcek 
potřebným všech věkových 

kategorií do domácího prostředí 
za stanovený poplatek v pracovní 
dny mezi 8.00 až 14.00 hodinou. 

K dispozici jsou 
- mechanické vozíky,
různé typy chodítek,

- elektrické polohovací postele, 
antidekubitní matrace,

- toaletní křesla, hrazdy k lůžku, 
sedačky do vany a jiné pomůcky 

k usnadnění koupele.
Město Kojetín finančně přispívá 
na činnost Domu sv. Josefa.
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Ze sportu

Církev Československá husitská
Náboženská obec CČSH Kojetín a Tovačov 

1. 4. 2018 (Neděle – Vzkříšení; Boží hod velikonoční)
sLAVNostNí BohosLUžBy

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

POZVáNí K SeTKáNí V DUBNU 2018 (v čase "Vzkříšení a Oslavení Páně")
„Marie!“ řekl jí Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Můj Pane“).

„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:
‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“ 

Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Jan 20,16-18

8., 15., 22. a 29. 4. 2018 
(Neděle)

BohosLUžBy
od 10.00 hodin v Husově sboru (modlitebně)

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

Srdečně zveme k návštěvě na-
šich pravidelných setkávání: 
Úterý: Duchovní péče o děti a mlá-
dež;  výuka  husitského  nábožen-
ství  a duchovní  výchovy – na  faře 
a v klubovně  (modlitebny). Středa: 
Klub dětí a mládeže „Dobrá zpráva“ 
v  klubovně  modlitebny  (zpravidla 
1. středa v měsíci). Středa: Modlit-
by a zpěvy z Taizé v Husově sboru 
(zpravidla 1. středa v měsíci). Čtvr-

tek: Biblická  hodina  s  besedou  na 
faře v kanceláři (zpravidla poslední 
čtvrtek v měsíci - promítání). Nedě-
le: Bohoslužby ve sboru (zpravidla 
1. neděle v měsíci - rodinné boho-
služby, po jejich skončení následu-
je  tradiční  „nedělní  škola“  pro  děti 
a mládež).
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  dohody. 
Volejte, laskavě, na tel. č. 777 706 
511 nebo pište na email: ccsh.koje-
tin@centrum.cz
Podrobnější informace a aktuální data 
setkání  i  mnoho  dalšího  najdete  na 
našich  webových  stránkách:  http://
ccshkojetin.cz/  a  v  aktuálním  čísle 
Kojetínského zpravodaje. Fotogalerie: 
https://www.zonerama.com/captainjtc

Memoriál Rudolfa 
Silnouška 2018 
ve stolním tenise
Již  po  dvaadvacáté  v  sobotu  17. 
března 2018 si hráči stolního tenisu 
Sokol Kojetín připomněli tuto osob-
nost  historie  stolního  tenisu  v  na-
šem městě tradičním turnajem. 
Rudolf Silnoušek patřil k nadšeným 

propagátorům  této  populární  hry  
a byl dlouholetým předsedou oddí-
lu v poválečném období. V té době 
jako SK Kojetín se začal hrát sou-
těžní  tenis v orlovně,  kdy zájemců 
přibývalo.  Po  roce  1948  se  stolní 
tenis hrál pod TJ Slavoj v sokolov-
ně, na kavárně. V roce 1952 byl na 
základě  zinscenované  persekuce 
Rudolf Silnoušek uvězněn, což byla 
pro tento sport obrovská ztráta.

Do roku 1952 oddíl pořádal pět roč-
níků VC Kojetína za účasti 80–100 
hráčů z celé republiky.
Stávající  pamětní  turnaje  se  ode-
hrávají v bývalé kotelně, která svý-
mi nedostatečnými a nedůstojnými 
prostorami neumožňuje takové vět-
ší akce pořádat. 
Také letos se turnaje zúčastnili  jen 
místní stolní tenisté v počtu čtrnáct 
hráčů. Zápasy ve čtyřech skupinách 
stanovily nasazení do pavouka.
V  prvním  kole  pavouka  se  hráči 
střetli s těmito výsledky:
Jakub Odehnal – Jaroslav Palánek 
3:0, Jiří Kilhof – Martin Zedníček 3:0, 
Jaroslav  Matula  volný  los,  Marek 
Jasenka – Roman Mizera 3:0, 
Miroslav  Florián  –  Jaroslav  Bělka 
3:0, Vlastimil Orság volný los, 
Peter Dujava – Pavel Složil 3:0, Lu-
káš Prokeš – Miloš Psotka 3:0
Poražení hráli o „cenu útěchy“, kde 
v  malém  finále  porazil  Zedníček 
Psotku 3:0
Vítězové hráli ve čtvrtfinále takto:
Jiří Kilhof – Jakub Odehnal 3:0, Ja-
roslav Matula – Marek Jasenka 3:0, 
Vlastimil  Orság  –  Miroslav  Florián 
3:1,  Lukáš Prokeš  – Peter Dujava 
3:2.

Společné foto účastníků turnaje 
s kojetínskou sportovní legendou Jaromírem Huťkou

Zleva stojící: Peter Dujava, Jakub Odehnal, Martin Zedníček, 
Miloš Psotka, Jiří Kilhof, Jaromír Huťka, Vlastimil Orság, Pavel Složil, 
Jaroslav Palánek, Jaroslav Matula, Marek Jasenka, nad nimi: Roman 

Mizera, Lukáš Prokeš, pod nimi: Miroslav Florián
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Semifinále:  Jaroslav  Matula  –  Jiří 
Kilhof 3:1 , Vlastimil Orság – Lukáš 
Prokeš 3:1
O 3. místo: Jiří Kilhof – Lukáš Pro-
keš 3:1
Finále:  Vlastimil  Orság  –  Jaroslav 
Matula 3:1
Do závěrečných bojů se probojovali 
hráči  „A“  týmu,  kteří  hrají  krajskou 
soutěž.  Překvapením  turnaje  bylo 
úspěšné  umístění  zkušeného  ma-
tadora Jiřího Kilhofa (vítěz 1. roční-
ku v roce 1997), který zdolal daleko 
mladší soupeře. 
Svou návštěvou nás potěšila a po-
ctila sportovní legenda - dlouholetý 

Ze sportu
hráč Jaromír Huťka, který se turna-
je v  jeho začátcích aktivně zúčast-
ňoval. 
Občerstvení  a  ceny  pro  všechny 
sportovce  zajistil  Martin  Zedníček. 
Ceny  pro  vítěze  věnovalo  také 
Město Kojetín. 
Je  dobré,  že  díky  podpoře  měs-
ta  Kojetín  se  tato  tradice  udržuje  
i  v  těchto  podmínkách.  Snad  se 
brzy  stolní  tenis  dočká  moderních 
prostor  a  nebude  popelkou  mezi 
ostatními sporty v Kojetíně. 

Text a foto: 
Jaroslav Bělka

Na pomyslné bedně se umístili 
zleva: Jaroslav Matula, 

Vlastimil Orság, Jiří Kilhof 
a s vlajkou Miroslav Florián

Na Moštárně se hrají 
soutěžní šipky o ligové 
body
Šipky mohou být zábavná hra, kte-
rou si každý vyzkoušel doma nebo 
i v hospodě. Ale také patří ke spor-
tům, které mají svá pravidla, soutě-
že a mistrovství. Chce  to nejen se 
přesně trefit, ale i promyslet si takti-
ku a dobře počítat. A to vše se musí 
systematicky trénovat.
Většinou se hraje  tzv. 501 double-
-out.  Soupeři  se  střídají  v  hodech 
po  třech  šipkách.  Dosažené  body 
se odečítají z výchozí hodnoty 501 
a vyhrává ten, kdo se uzavře, tj. do-
sáhne  nulové  hodnoty.  Přitom  po-
slední hod musí být double – sudý. 
Hráči  proto  musí  při  hře  neustále 
počítat,  dopředu  matematicky  kal-
kulovat a vytvářet si tak co nejvhod-
nější podmínky pro rychlé uzavření.
Možná  si  vzpomenete,  že  v  roce 
2007  parta  deseti  nadšenců  (Jan 

Mihók, Zbyněk Prokeš, Michal Fe-
renc, Jiří Lasovský, Jan Mihók ml., 
Jan  Studený,  Miloš  Trčka,  Tomáš 
Lasovský, Tomáš Křupka a Petr Zu-
batý) pokořila na Moštárně světový 
rekord v šipkách. Za 32 hodin (17. 
května  od  10  hodin  do  18.  května 
18  hodin)  dosáhla  495.161  bodů. 
Ještě v  roce 2010 „Na Košíku“ byl 
v roce 2010 pokus o překonání hra-
nice 500.000 bodů, ale bohužel ne-
byl úspěšný.
Na  Moštárně  hrají  dva  týmy,  a  to 
ŠK (Šipkový klub) Brablenci Kojetín 
a  ŠK  Moštárna  Kojetín.  Oba  hrají  
„B ligu Prostějovsko“.
Tabulku suverénně vedou Brablen-
ci (dříve ORLI), kteří mají bezmála 
18-ti letou historii. Prošli více místy 
v  Kojetíně  (Hospůdka  u  Pedyho, 
hospůdka na Tržním náměstí, hos-
půdka Košík) Od roku 2016 hrají na 
Moštárně.  Tým  tvoří  kapitán  Zby-
něk  Prokeš,  Jan  Studený,  Tomáš 
Lasovský, Roman Labounek, René 
Večerka a Jan Mihók.

ŠK Moštárna Kojetín  je na osmém 
místě z deseti  týmů. Tým tvoří ka-
pitán  Vratislav  Řihošek,  Miroslav 
Vrba, Jiří Lasovský, Zdeněk Pluhař, 
Zdeněk Kroupa st a Zdeněk Kroupa 
ml.
Zápasy probíhají dle  rozpisu a vý-
sledky se zapisují do tabulky. Hraje 
se o 18 bodů. V případě stavu 9:9 
se hraje rozhodující hra. Nejprve se 
hraje osm dvouher na dva vítězné 
legy (sety), pak dvě hry celé druž-
stvo, na závěr znovu osm dvouher.
Vše o soutěžích, družstvech a dění 
v tomto sportu je na www.sipky.org
Pokud máte zájem si soutěžně zku-
sit šipky v nekuřáckém prostředí na 
Moštárně,  je  tu možnost  na  turna-
ji,  který  v  sobotu 21. dubna od 15 
hodin pořádají šipkaři ŠK Brablenci 
Kojetín. Pro  více  informací  prosím 
využijte telefonní číslo: 604 720 335

Jaroslav Bělka

ŠK Brablenci Kojetín,
horní řada zleva: Jan Studený, René Večerka, Jan Mihók, 

doní řada zleva: Zbyněk Prokeš, Tomáš Lasovský, Roman Labounek 

ŠK Moštárna Kojetín
Zleva stojící: Vratislav Řihošek, Jiří 

Lasovský, Miroslav Vrba Vpředu 
Zdeněk Kroupa starší, Zdeněk  

Kroupa mladší



Kojetínský zpravodaj 4/18

32

Ze sportu – FK Slavoj Kojetín – Kovalovice informuje
Fotbalové jaro je tady
Tak  jsme  se  po  zimní  přestávce 
dočkali  a  vyrazíme  na  první  jarní 
zápas. Počasí však dovede být ne-
vyzpytatelné.  Kvůli  silnému  větru 
se  poslední  říjnový  větrný  víkend 
musel  přeložit.  Dospělí  dohrávali 
v  listopadu a mládež bude začínat 
na jaře o něco dříve.
Když  píši  tento  příspěvek  (nedě-
le  18.  března  2018)  zase  venku 
pěkně  fouká  až  padají  stromy  (na 
Svatém Hostýně je kalamita) a tep-
lota hluboko pod bodem mrazu, že 
ani fotbalisty ven nikdo nedostane. 
Ani  předpověď  počasí  do  začátku 
dubna zlepšení neslibuje. Dobře je 
doma a fotbalistům v naší sportovní 
hale,  která  poskytuje  ideální  pod-
mínky  pro  přípravu,  jen  je  využít.  
A  tak  jsem se minulý  týden vypra-
vil za nimi, abych zjistil, jak na tom 
naše týmy jsou. Mládežnické kate-
gorie pilně trénovaly. Bohužel muži 
se  nesešli  v  plném  počtu.  Nový 
trenér Radek Tomšic spolu s trené-
rem  dorostu  Zdeňkem  Krčmařem 
naordinovali modelový  zápas  obě-
ma týmům dohromady. Přitom muži 
potřebují  na  jaře  zabrat  nejvíce. 
Otázkou jak, jim to půjde, když ode-
hráli minimum přípravných zápasů. 

Většinou  se  ruší  kvůli  nedostateč-
nému počtu hráčů, tak jako zamlu-
vené páteční  tréninky na  "umělce" 
v Chropyni. Podobně  jako na pod-
zim bude asi problém postavit dva 
kvalitní týmy, protože venkovní zá-
pasy  mají  většinou  stejné  termíny 
pro Áčko a Béčko.

Muži A – 1. A třída, skupina B 
Po  podzimní  části  14  zápasech 
jsou na 6. místě s 23 body.
Úspěšně  zakončili  podzim  dvěma 
výhrami  na  hřištích  tabulkově  lep-
ších soupeřů. 
Na jaře 31. března 2018 začínáme 
na  hřišti  Určic,  které  jsou  na  12. 
místě.  Ještě  před  rokem  je  tréno-
val Radek Tomšic. A pak 7. dubna 
2018  bude  doma  derby  s  posled-
ními Němčicemi nad Hanou. Další 
kolo už čekají Opatovice, které jsou 
na  1.  místě.  Pak  máme  dva  sou-
peře, kteří  jsou papírově pod námi 
doma  Dub  nad  Moravou  a  venku 
Mostkovice.

Muži B Kovalovice – 1. B třída, 
skupina A 
Po 14 kolech podzimní části jsou na 
6. místě s 22 body. 
Kovalovičtí  na  podzim  předváděli 
fotbal  založený  na  dobrém  útoku. 

Ve čtyřech zápasech nastříleli sou-
peřům po pěti gólech. Škoda zápa-
su na horké půdě v Pivíně, kde dva 
hráči dostali červenou kartu. 
Na začátek  jara mají  těžké soupe-
ře:  venku  Troubky,  Ústí  a  Lipník  
a  doma  poslední  Vrchoslavice  
a Horní Moštěnici.

Dorost U 19 – krajská soutěž, 
skupina B
Po podzimní  části  jsou na posled-
ním místě se třemi body.
V  posledním  zápase,  který  se  na 
podzim  na  stadionu  Morava  ode-
hrál,  poprvé  zvítězili  nad Otaslavi-
cemi. A to bude na jaře jejich první 
venkovní soupeř. V této soutěži není 
lehkých  soupeřů  a  výsledky  byly  
i  dvouciferné  v  náš  neprospěch. 
Na tréninku letos byla kvalitní posi-
la Marcel  Lukáš,  který  určitě  bude 
přínosem svou zkušeností a přehle-
dem ve hře.

Starší žáci U 15 – okresní přebor
Po podzimní části jsou na 4. místě 
se 14 body.
Kromě suverénního Tovačova jsou 
ostatní  týmy  hratelné.  V  dubnu  je 
čekají doma Brodek, hned 7. dubna 
2018 Opatovice a Lověšice. Venku 
hrají v dubnu na hřišti Říkovic.

Starší přípravka – krajský přebor
U  přípravek  se  tabulky  nevedou. 
Nejsou rozhodující body. Přirozená 
radost ze hry v tomto věku má prio-
ritu. V této kategorii se hrají součas-
ně dva zápasy. Proto výhodu mají 
kluby  jako  jsou  v  Hranicích,  Šum-
perku, Prostějově, Uničově. Přesto 
se Sigmou drželi naši malí fotbalisté 
krok a na jejich hřišti jeden náš tým 
vyhrál. Kdy bude zase možnost, že 
v Kojetíně bude hrát slavná Sigma, 
i  když  ve  věku  přípravek.  Sigma 
bude u nás hrát 28. dubna 2018 od 
9 hodin, tak se přijďte podívat.

Mladší přípravka – okresní přebor
Naši  kluci  začínají  s  fotbalem,  tak 
jej  berou  jako  zábavnou hru. Není 
důležité  vyhrávat,  ale  pohybovat 
se na hřišti s partou kamarádů, což 
je v době počítačů, tabletů a mobi-
lů  prevence  prospěšná pro  zdravý 
způsob života.
Tak ať se start všem týmům vydaří!

Jaroslav Bělka

Starší přípravka FK Slavoj Kojetín 
-Kovalovice  trénink  březen 2018

Přípravky FK Slavoj Kojetín-Kovalovice 
– trénink  březen 2018  

Žáci  FK Slavoj KojetínKovalovice 
– trénink  březen 2018   

Dorost FK Slavoj Kojetín-Kovalovice 
– trénink  březen 2018  
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KDY A KAM NA FOTBAL V DUBNU 2018

Ze sportu 
Okénko do historie 
kojetínského fotbalu

Letos uplyne 110 let od počátku or-
ganizovaného fotbalu v Kojetíně. 
Dne  1.  listopadu  1908  vznikl  pod 
názvem  Sportovní  klub  Kojetín 
první  oficiální  fotbalový  klub.  Prv-
ní  hřiště  bylo  v  dnešní  Přerovské 
ulici  v  oblasti  Hatě. Mužstvo  hrálo 
Hanácké župní mistrovství. Největ-
šího úspěchu dosáhlo v roce 1930, 
kdy klub ve finále Župního poháru 
podlehl  Hanácké  Slávii  Kroměříž. 
V této době hrála dvě družstva do-
spělých a jedno dorostenecké.
Bohužel  archiv  klubu  vzal  za  své 
při povodní 1997, a tak se fotogra-
fie  těžko  shání. Většinou  se najde 
něco doma a pak je problém iden-
tifikovat rok, soutěž a jména hráčů. 

Něco málo nám věnoval pan Huťka 
a popsal Toník Petura. Tak výsledek 
naší práce budeme postupně zve-

Muži A – 1.A třída, skupina B
Termín utkání

So 31. 3. v 15.30 hodin TJ Sokol Určice - Kojetín
So 7. 4. v 15.30 hodin Kojetín - FK Němčice n. Hanou
Ne 15. 4. v 10.00 hodin TJ Sokol Opatovice - Kojetín
So 21. 4. v 16.00 hodin Kojetín - Sokol Dub nad Mor.
Ne 29. 4. v 16.00 hodin TJ Sokol Mostkovice - Kojetín

Muži B Kovalovice – 1. B třída, skupina A
Ne 1. 4. v  15.30 hodin FK Troubky - Kovalovice
Ne 8. 4. v 15.30 hodin Kovalovice - Vrchoslavice
Ne 15. 4. v 10.00 hodin Sokol Ústí B - Kovalovice
Ne 22. 4. v 16.00 hodin Kovalovice - Horní Moštěnice
So 28. 4. v 16.00 hodin Spartak Lipník n.B. - Kovalovice

starší přípravka – krajský přebor 

So 21. 4. v 9.00 hodin 1.FC Viktorie Přerov - Kojetín
So 28. 4. v 9.00 hodin Kojetín -  SK SIGMA Olomouc

U 19 dorost – krajská soutěž, skupina B
So 7. 4. v 13.15 hodin TJ Sokol Otaslavice - Kojetín
Ne 15. 4. v 12.30 hodin Kojetín - FC Kozlovice
So 21. 4. v 13.30 hodin Sokol Pivín - Kojetín
So 28. 4. 14.30 hodin FK Němčice n. Hanou - Kojetín

U 15 starší žáci – okresní přebor 
So 7. 4. v 9.00 hodin Kojetín – Brodek u Přerova
So 14. 4. v 9.00 hodin Kojetín - Opatovice
So 21. 4. v 13.30 hodin Říkovice - Kojetín
So 28. 4. v 9.00 hodin Kojetín - Union Lověšice

mladší přípravka – okresní přebor skupina B
Ne 8. 4. v 9.30 hodin UNION Lověšice - Kojetín
So 14. 4. v 10.30 hodin KMK ZUBR Přerov - Kojetín
So 21. 4. v 9.00 hodin Kojetín - Vlkoš
Ne 29. 4. v 9.00 hodin FK Kozlovice - Kojetín

Oznámení 
pro všechny zájemce o běhání

Letošní Hanácká kojetínská desítka
se koná v neděli 13. května 2018 

se startem a cílem 
na fotbalovém stadionu Morava. 

Je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.
Více na www. Liga100.cz

Na fotografii je uvedeno  jaro 1965 – SK Kojetín – SIGMA Hranice 1:0 
Zleva zadní řada: Ladislav Stavinoha, Zbyněk Bosák, Miroslav Svobod-
ník, Jaroslav Kotek, Václav Ernst, Zdeněk Ježek, Jaromír Huťka, trenér 
Vítězslav Hovorka, Zleva přední řada: Antonín Hubík, Jiří Krybus, Jaro-

slav Lužný, Rudolf Zapletal, Jaroslav Karger

řejňovat. Pokud můžete poskytnout 
dokumenty  k  historii  kojetínského 
fotbalu, předem vám děkujeme.

Jaroslav Bělka

Jaroslav Bělka
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Prázdniny pod stanem ve Vrážném v roce 2018

29. 6. – 7. 7. 2018
táBoRNická

 škoLA 
doRostU
pro účastníky  

ve věku 15–19 let,
vklad: 2.600 Kč

Přihlášky: Martin Juřen
telefon: 604 840 992

e-mail: martin.juren@gmail.com  
a na webu: 2018.taborvrazne.cz

7. 7. – 14. 7. 2018
táBoR 
žActVA
pro děti 

ve věku 10–14 let
vklad: 2.000 Kč

Přihlášky: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

14. 7. – 21. 7. 2018
táBoR 
Rodičů 

s dětMi i.
pro děti 

ve věku 3–7 let
vklad: 1.600 Kč/dítě; 
2.000 Kč/dospělý

Přihlášky: Lenka Urbánková, 
telefon: 777 030 811, e-mail: 

lenicka.nemeckova@centrum.cz

pořAdAtEL: tJ sokoL koJEtíN Z. s. 
21. 7. – 28. 7. 2018

táBoR 
Rodičů 

s dětMi ii.
pro děti ve věku 2–7 let

vklad: 3.600 Kč
Přihlášky: Ivana Stavinohová

telefon: 606 415 262

28. 7. – 4. 8. 2018
táBoR 
Rodičů 

s dětMi iii.
pro děti věkově neomezeno

vklad: 1.600 Kč/dítě; 
2.100 Kč/dospělý

Přihlášky: Zuzana Veselá
tel: 608 505 280, www.vrazne.net

4. 8. – 11. 8. 2018
táBoR 
Rodičů 

s dětMi iV.
Rodinné hry (základna pronajata)

Informace a přihlášky:
www.rodinnehry.wz.cz 

11. 8. – 18. 8. 2018
 táBoR 
Rodičů 

s dětMi V.
(táborová základna pronajata) 
Informace a přihlášky: Petr Musil

telefon: 731 558 566

18. 8. – 25. 8. 2018
táBoR 
žActVA
pro děti 

ve věku 6–9 let
vklad: 2.500 Kč

Přihlášky: Lenka Popovská
telefon: 601 601 855,

e-mail: 
lenkapolachova@hotmail.com

25. 8. – 26. 8. 2018
sEtkáNí 

přátEL táBoRA 
VE VRážNéM

Informace: Miroslav Tvrdý
telefon: 777 116 239,

e-mail: miroslav.tvrdy@ptacekps.cz

dALší AkcE VE VRážNéM:
28. 6. – 30. 6. 2018    stAVěNí táBoRA

26. 8. – 27. 8. 2018     BoURáNí táBoRA
Informace: Miroslav Tvrdý, telefon: 777 116 239

Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti ve vedení táborů,
 nabízíme možnost stáží na jednotlivých bězích.

Podrobné informace získáte u vedoucích jednotlivých turnusů.

PRONAJMU/
PRODáM

 BYT
1+1 

V KOJeTíNĚ
TeLeFON: 

581 76 25 88

Inzerce
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Blahopřání a vzpomínka
Dne 1. dubna 2018 oslavila své 98. narozeniny

paní Milada Dedková 
Hodně štěstí a zdraví ji popřáli dcera Dana, syn Jan a celé velké 

příbuzenstvo.

V letošním roce by se dožil 100 let 

pan Antonín Dedek 
Vzpomínáme s láskou…

Odešels od nás, osud nám tě vzal, 
však v našich srdcích a stálých vzpomínkách s námi žiješ dál.

Dne 26. března 2018 jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny mého manžela, 
našeho tatínka a dědečka, 

pana Vlastimila Navrátila
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Žofie, 

synové Mirek a Roman s rodinou, dcery Naďa, Iveta a Jitka s rodinami.

Inzerce

500 - 1500 Kč

Vzpomínky

Kdo žije v srdcích svých milých neumřel, je jen vzdálen...
A čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout.

Dne 1. dubna 2018 tomu budou tři smutné roky od úmrtí 

pana Milana Peterky
S láskou a úctou neustále vzpomínají na svého milujícího manžela, tatínka  

a dědečka, manželka Zdena, synové Milan a Václav, snacha Petra 
vnučky Anička, Eliška, Barborka a rodiče Cibulkovi.

Doprostřed lilií, růží spi, spi, tam tě položí.
Tisíc andělů, tisíc serafů nad kolébkou bdí, když Bůh lásky spí...

Dne 1. dubna 2018 uplynul druhý smutný rok, co nás náhle opustila

paní Jana Bartková
S láskou stále vzpomíná syn Zdeněček a Tomáš, dcera Veronika,

přítel Zdeněk, Janík, rodiče a všichni kamarádi.

cENík iNZERcE 
V koJEtíNskéM ZpRAVodAJi

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

Uzávěrka čísla: vždy k 20. předešlého měsíce.
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Vzpomínky

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 9. dubna 2018 by se dožila 70 let 
a zároveň si 25. dubna 2018 připomeneme 5. smutné výročí úmrtí

paní Blažena Krčmařová
S láskou vzpomínají manžel Fratišek, syn František a dcera Marcela s rodinami.

Dne 8. dubna 2018 tomu bude již deset let, 
co mě opustila moje maminka

paní Petra Vychodilová
Vzpomíná dcera Tereza.
Kdo ji znal, vzpomeňte.

Dne 6. dubna 2018 si připomeneme 14. výročí úmrtí 
a 9. dubna 2018 by se dožil 88 let

pan Zdeněk Tvrdý
Stále vzpomínají dcera Dáša, syn Zdeněk a dcera Hana s rodinami.

Dne 6. dubna 2018 uplyne 20 let, kdy nás opustil 
manžel, tatínek, dědeček

pan Jiří Buchta
Vzpomíná manželka Eva, syn Jiří, dcera Gábina s rodinou, vnuci a vnučky.

Dne 30. dubna 2018 vzpomeneme na smutné výročí úmrtí

pana Antonína Kavky
Stále s láskou vzpomínají manželka Marie, 

 dcery Eliška a Iveta s rodinami.

Čas neúprosně plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 29. dubna 2018 uplyne první rok výročí úmrtí

paní Hany Hedvíčkové
S láskou a úctou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Obláček namodralý tiše se rozplýval,
koho jsme milovali, milovat budem dál.

Dne 6. dubna 2018 vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás opustila

paní Alena Janečková
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
syn, dcera a vnoučata s rodinami.

Dne 11. dubna 2018 tomu bude 38 let, co zemřela 
a 6. června 2018 by se dožila 81 let

paní Ludmila Mináriková, rozená Charuzová.

Stále vzpomíná sestra Zdeňka Večerková – Horáková.
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Vítání občánků

Foto: Jana Večeřová

V sobotu 24. března 2018 byly slavnostně přivítány 
do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Vojtěch Novák

Ondřej Wilt

Daniel Kurina

Bella Válková

Vendula Paličková

Adriana Filípková

eliška Konečná

Zdeněk Řehák

Miroslav Raušer

Jakub Soják

Matyáš Drahotušský


