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KojetínsKý
ZPRAVODAJ

Jaro nám pomalu dalo sbohem 
a nyní nás čekají teplé letní 
měsíce prosycené vůní pose-
čené trávy, chvílemi strávenými 
u vody a na zasloužených dovo-
lených. I když astronomické léto 
začíná až 21. června, v Kojetí-
ně to naše hudební jsme přiví-
tali už 30. května 2017, kdy se  
v rámci celostátního happenin-
gu základních uměleckých škol 
představili místní žáci s pestrým 
programem, který nás provedl 
různými žánry hudebního svě-
ta. V následujících letních mě-
sících nás čekají další hudební 
skupiny a kapely, jež osloví ur-
čitě širokou veřejnost. Na své si 
přijdou jak milovníci pop music, 
tak dechovky, ale i klasického 
rocku. 
O pár dní později, v pátek 
2. června 2017 se můžou ne-
jen Kojetínští těšit na zahájení 
tzv. filmového léta. Při této pří-
ležitosti promítneme animovaný 
film Tajný život mazlíčků, který je 

věnovaný našim nejmenším. Letní kino nabídne divákům 
české filmy, díla zahraniční provenience, komedie, ale 
i příběhy s vážnou tematikou. Filmové dýchánky se budou 
odehrávat až do září v prostorách nádvoří Vzdělávacího 
a informačního centra na Masarykově náměstí 8.
Pomyslnou třešničkou na dortu letní sezóny budou Ko-
jetínské hody, které připadají na víkend 11. až 13. srpna 
2017. V tuto dobu, od pátku až do neděle, ožije město 
nespočetnými sportovními a kulturními akcemi. V hlavní 
hodovou neděli se můžou návštěvníci těšit nejen na tra-
diční krojovaný průvod s jízdou králů, ale i na populární 
hudební skupiny, jako jsou King Bee, Mňága a Žďorp 
nebo Imodium.
Věříme, že si každý Koječák, znaven celodenním opalo-
váním a koupáním v bazénu, najde chvilku i na návštěvu 
některé akce z této bohaté nabídky.                    

  -miza-    www.mekskojetin.cz
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Z jednání Rady Města Kojetín
Rada Města Kojetín se na 56. zasedání konaném dne 17. května 2017
zabývala mimo jiné těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:

- vzala na vědomí přerušení pro-
vozu Mateřské školy Kojetín, pří-
spěvkové organizace, v termínu 
od 17. července do 11. srpna 2017,
- vzala na vědomí přerušení provo-
zu Školní jídelny Kojetín, příspěv-
kové organizace, v průběhu letních 
prázdnin, a to od 17. července do 
11. srpna 2017,
- schválila uzavření Smlouvy o vy-
konání přezkoumání hospodaření  
města Kojetína za rok 2017,  mezi 
Městem Kojetínem a firmou OL AU-
DITING, s. r. o., Olomouc, za celko-
vou cenu 65.000 Kč + DPH,
- schválila poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 15 tis. 
Kč žadateli Český svaz chovatelů, 
z. s., Základní organizace Kojetín,
- schválila poskytnutí účelové ne-
investiční dotace ve výši 10 tis. Kč 
žadateli SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů Kojetín,
- schválila uzavření Smlouvy 
o právu provést stavbu „Biocentrum 
Kojetín“ mezi Městem Kojetínem 
a Nadací Doktora Leopolda Preča-
na, arcibiskupa olomouckého. Části 
pozemků parc. č. 4433/2, zahrada 
a parc. č. 4432, ostatní plocha bu-
dou dotčeny stavbou „Biocentra 
Kojetín“,
- schválila uzavření Smlouvy 
o právu provést stavbu „Biocentrum 
Kojetín“ mezi Městem Kojetínem 
a Mlýnem Kojetín, spol. s r. o. Část 
pozemku p. č. 5778/1, vodní plocha 
bude dotčena stavbou „Biocentra 
Kojetín“,

- nesouhlasila s prodejem části 
pozemku p. č. 40/1, ostatní plocha 
ostatní komunikace o výměře cca 
50 m2, který je ve vlastnictví Města 
Kojetína,
- předloží k projednání zastupitel-
stvu města 6/2017,
- nesouhlasila s prodejem části po-
zemku p. č. 67/1, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře cca 70 m2, který 
je ve vlastnictví Města Kojetína,
- předloží k projednání zastupitel-
stvu města 6/2017,
- povolila Základní škole Kojetín, 
nám. Míru 83, příspěvkové organi-
zaci převod finančních prostředků 
ve výši 190 tis. Kč z rezervního fon-
du do fondu investic,
- uložila Základní škole Kojetín, 
nám. Míru 83, příspěvkové organi-
zaci odvod z fondu investic do roz-
počtu zřizovatele ve výši 260 tis. Kč,
- souhlasila s realizací akce reno-
vace dvou učeben v Základní škole 
Kojetín, nám. Míru 83, příspěvkové 
organizaci, dle žádosti ZŠ v roce 
2017,
- schválila uzavření rámcové 
smlouvy o zprostředkování koupě 
nemovitostí mezi  Městem Kojetí-
nem a  Realitní kanceláří KLÍČ, 
s. r. o.,  Kroměříž, jako „zprostřed-
kovatelem“,
- vzala na vědomí závěrečné hod-
nocení akce „25. ročník Přehlídky 
amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín 2017“,
- vzala na vědomí organizační za-
jištění akce Kojetínské hody 2017 

a Kojetínské kulturní léto 2017,
- schválila uzavření Smlouvy 
o dílo k investiční akci „výměna 
střešní krytiny, prosvětlovacích 
sklolaminátových desek balkónů 
a střešního okna na objektu by-
tového domu Sladovní č. p. 1309 
v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána 
mezi objednatelem Městem Kojetín 
a zhotovitelem, firmou Balplast spol. 
s r. o., Napajedla, za nabídkovou 
cenu 298.900 Kč bez DPH,
- schválila uzavření Smlouvy o dílo 
k investiční akci „Demolice domu 
Růžová č. p. 40“ v Kojetíně. Smlou-
va je uzavírána mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o. za 
nabídkovou cenu 495.300 Kč bez 
DPH,
- schválila uzavření Smlouvy 
o dílo k investiční akci „Rekonstruk-
ce chodníků, veřejné osvětlení, op-
tický kabel Kojetín“, etapa „náměstí 
Dr. E. Beneše“ mezi objednatelem 
Městem Kojetín a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o. za 
nabídkovou cenu 1,387.991,81 Kč 
bez DPH,
- schválila poskytnutí peněžitého 
daru Aleně Dufkové ve výši  3.000 
Kč, na částečné pokrytí nákladů, 
spojených s její účastí na Mistrov-
ství Evropy veteránů ve stolním 
tenisu, konaném v červnu 2017 
v Helsinborgu ve Švédsku.

Jiří Šírek

Z jednání Zastupitelstva Města Kojetín
Zastupitelstvo Města Kojetín se na 18. zasedání konaném dne 17. května 2017

zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- schválilo koupi pozemku parcel-
ní číslo St. 381 (zastavěná plocha 
a nádvoří), o výměře 1027 m2, na-
cházející se v katastrálním území 
Kojetín, jehož  součástí je stavba, 
a to: budova č. p. 88, označená jako 
rodinný dům, do vlastnictví Měs-
ta Kojetína za kupní cenu ve výši 
900.000 Kč, prostřednictvím zpro-
středkovatele společnosti M&M re-
ality holding a. s.,
- schválilo koupi pozemku parcel-
ní číslo st. 416 (zastavěná plocha 

a nádvoří), o výměře 554 m2, na-
cházející se v katastrálním území 
Kojetín, jehož  součástí je stavba, 
a to: budova č. p. 107, označená 
jako objekt k bydlení, a dále  po-
zemku parcelní číslo 624 (zahra-
da), o výměře 291 m2,  nacházející 
se v katastrálním území Kojetín do 
vlastnictví Města Kojetína za kupní 
cenu ve výši 700.000 Kč,
- uložilo starostovi města uzavřít 
s prodávajícími kupní smlouvy na 
koupi uvedených pozemků a staveb,

- schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2017, kterým se zapojují do 
rozpočtu:
- nové příjmy ve výši

720,91 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
 1.250,91 tis. Kč
- financování o částku
    530,00 tis. Kč,
- zřídilo při Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 pro školní 
rok 2017/2018, jednu přípravnou 
třídu.                                  Jiří Šírek
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Ve zkratce
• Společnost Vodovody a kanaliza-
ce Přerov, jejímž je naše město po 
Přerovu druhým největším akcioná-
řem, je vlastněna téměř výhradně 
obcemi. Tento model se osvědčil, 
jak konstatovali účastníci valné 
hromady společnosti na zasedání 
dne 12. května 2017. Zejména pro-
to, že veškerý zisk může být zno-
vu investován do oprav a investic 
v rámci vodovodů, kanalizačních 
sítí a čistíren odpadních vod, které 
VaK Přerov vlastní. Výsledkem jed-
nání valné hromady bylo i schvále-
ní výplaty dividend akcionářům. Pro 
Kojetín bude znamenat příjem do 
rozpočtu ve výši přes 1,5 milionu 

korun. Možná stojí za připomenutí, 
že VaK Přerov provozuje vodovody 
ve 137 obcích a městech, ve kte-
rých žije více než 131 tisíc obyva-
tel, délka vodovodní sítě činí 1008 
km a za rok 2016 vyrobil přes čtyři 
miliony kubických metrů pitné vody. 
Pro obyvatele Kojetína a okolí je 
hlavním zdrojem pitné vody jezero 
u Troubek.
• S dopisem informujícím o změ-
nách čekajících kojetínské nádra-
ží, se na mě obrátil ředitel Správy 
železniční dopravní cesty. Zároveň 
chtěl znát názor vedení města, co 
s nádražní budovou. Její úpravy by 
SŽDC měla provádět již v letošním 

roce. Panu řediteli jsem odpověděl, 
že vítám každou změnu a úpravu 
tohoto nevzhledného prostoru a do-
poručil mu zejména nevyužívat jej 
po úpravách na bydlení, ale využít 
jen pro potřeby provozu na želez-
nici. Zároveň jsem upozornil na 
existenci modelu hradu a požádal 
o součinnost při jeho záchraně.
• Pódium na náměstí připomíná, 
že se blíží léto, v daném případě 
tradiční Kojetínské hudební léto 
a samozřejmě také Kojetínské 
hody. Přeji všem příjemnou zábavu 
na všech kulturních akcích a vy-
stoupeních konaných v letním Ko-
jetíně!                                Jiří Šírek

Starosta města
zve na

zasedání
ZastupItelstVa
Města Kojetína,

které se uskuteční
v úterý 27. června 2017

od 16.00 hodin
v sále Vzdělávacího

a informačního centra,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín.

Jiří Šírek, starosta města

ZMěna oRdInaČní doby

Mudr. jana Mathonová, 
dětský lékař s. r. o.

ul. 6. května 1373, Kojetín

Od 1. června 2017 ordinuje: 

pondělí:
7.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin

úterý:
7.00 - 13.00 hodin

středa:
7.00 - 13.00 hodin

čtvrtek:
7.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin

pátek:
7.00 - 13.00 hodin

Město Kojetín
tajemník městského úřadu

vyhlašuje
VÝběRoVÉ ŘíZení

na poZIcI spRáVce
InfoRMaČních

technologIí MěstsKÉho 
úŘadu Kojetín
Bližší informace na

http://www.kojetin.cz/
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pátý ročník běhu hanácká kojetínská desítka
stadion Morava
po letech ožil atletikou
Marně sháním fotografie z doby, 
kdy fotbalové hřiště na stadionu 
Morava lemovala škvárová atle-
tická dráha. Naštěstí jsou patrné 
ještě obrubníky, a tak v neděli ráno 
nezbylo nic jiného než ji vyznačit 
fotbalovými „bobíky“, značkami, 
které používají fotbalisté k tréninku 
a mohlo se začít běhat.
Na první běh se vydaly děti do dese-
ti let na dva okruhy, tj. 800 m, kolem 
hřiště za mohutného podporování 
přihlížejících diváků. Do cíle doběhl 
jako první David Štábl /3:42/, ná-
sledovaný druhou Terezkou Polá-
kovou /4:00/ a třetí Amálkou Hřeb-
lovou /4:02/. Další pořadí Pavla 
Košťálová, Maja Tomanová z Orlí-
ku Vyškov, Kuba Štábl, Aleš Hřeblo 
a Natálka Andrýsková.
Starší děti do 15 let měly trať delší 
- 3 km. Vyběhly branou borců na 
okruh kolem stadionu, který absol-
vovaly dvakrát. Doběh na stadion 
byl branou borců, poté po oválu 
do cílové rovinky před tribunou.  
Kluci a děvčata měli běh společ-
ný, ale hodnocení bylo oddělené. 
Mezi děvčaty byla první Stela To-
manová z Orlíku Vyškov za 12:09 
a druhá Lenka Vaculíková z Chro-
pyně za 15:28.
Kluci měli větší konkurenci 
a o umístění na prvních třech mís-
tech se skutečně bojovalo. Nakonec 
první byl Adam Dobiáš z Křenovic 
v čase 12:00 před druhým Danem 
Jindrou z Prostějova /12:07/ a tře-
tím domácím Šimonem Ševečkem 
/12:13/. S odstupem za nimi doběhl 
Ondřej Florec a Vojta Kožuška.
Blížila se jedenáctá hodina a start 
hlavního závodu na 10 km. Řada 
u prezentace dávala tušit, že star-
tovní pole bude početné. Nakonec 

rekord z loňska 102 učastníci zů-
stal nepřekonaný a na deseti kilo-
metrový okruh vyběhlo 95 běžců, 
z toho 51 mužů, devatenáct žen 
a sedmnáct mužů a osm žen z mik-
roregionu Střední Haná. 
Již začátek závodu, kdy celé star-
tovní pole proběhlo kolem tribuny, 
byl impozantní. Po absolvování 
závodní tratě (nově na levém bře-
hu Moravy) cílem jako první pro-
běhl v čase 33:46 Tomáš Blaha 
z AK ASICS Kroměříž před druhým 
Tomášem Steinerem (vítěz 2013 
a 2014) z AK Drnovice  čas /34:29/ 
a třetím Josefem Sedláčkem (vítěz 
2015 čas 34:45) z AK ASICS Kro-
měříž. V ženách dominovala Lenka 
Hrabovská z AK Drnovice čas 42:40 
před Věrou Macíkovou z Přerova 
čas 43:21 a Janou Václavkovou 
z SKI OB Šternberk čas 43:40. 
Mezi běžci se prosadil z Kojetína 
v kategorii muži šedesátníci jako 
první Petr Zdražil z Lihovaru Kojetín 
v čase 45:54. V ženách v katego-
rii Z40 se na třetím místě umístila 
Jana Dočkalová z Kojetína za čas 
52:44.
Mezi Hanáky už potřetí nenašel pře-
možitele Josef Peřina za čas 39:06 
před Petrem Křepelkou čas 41:49 
a Pavlem Ernstem /43:05/. Dále se 
umístili: 4. Ivo Ježek z SK Uhřičice 
/44:16/; 5. Filip Rybovič /44:36/; 
6. Jan Dočkal /44:45/; 7. Marek 

Zdráhal /44:50/; 8. Martin Hub 
/45:15/; 9. Petr Zdražil /45:54/; 10. 
Michal Šafránek Uhřičice /46:49/; 
11. Dalibor Sanitrník /48:25/; 12. 
Petr Ošťádal /48:25/; 13. Štefan 
Šimek /50:12/; 14. Jakub Dočkal 
/51:03/; 15. Martin Šenkýř /51:24/; 
16. Tomáš Kristek /51:39/; 17. To-
máš Bartošek /55:21/.
Hanačky mají novou vítězku Jitku 
Poláchovou /46:57/. Druhá byla 
loňská jednička Jitka Stojaníková 
z Křenovic /49:06/ a třetí na bed-
ně stála Jana Dočkalová /52:44/. 
Dále se umístily: 4. Monika Dočka-
lová /54:25/; 5. Romana Florecová 
/57:02/; 6. Lucie Zlámalová /58:48/; 
7. Jana Drábková /1:00:07/; 8. Zu-
zana Šenkýřová /1:02:11/.
Jako nejstarší běžec byl oceněn 
Jiří Březina z SK Přerov ročník 
1939 (má k dnešnímu dni uběhnu-
to 620 maratonů!) a běžkyně Mile-
na Hrozová z LRS Vyškov ročník 

Start běhu na 3 km Start běhu na 10 km Prostředí stadionu bylo ideální

Rodina Šenkýřova z Kojetína vbíhá 
společně do cíle

Vyhlášení dětí na 1 km

Letos se poprvé běhalo za Moravou
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pátý ročník běhu hanácká kojetínská desítka
1953. Naopak nejmladší byla běžky-
ně Martina Kuncová z Orla Vyškov 
ročník 2001 a běžec Tomáš Tvarůž-
ka z Kroměříže ročník 2008!
Bylo také vyhodnoceno osm běžců, 
kteří absolvovali všech pět ročníků: Pa-
vel Ernst, Martin Hub, Josef Křepelka, 
Ivo Ježek a mimo region Josef Kunc 
z Vyškova, Zbyněk Skopalík a oba To-
máši Rašnerové z Olomouce. 
Celkově se líbila nová trať i zázemí 
fotbalového stadionu, kde si zájem-
ci mohli zahrát fotbálek. Takže po-
kud bude volno příští rok na stadio-
nu, tak je rozhodnuto. Děkuji všem 
účastníkům, rodině, manželce Ma-
rii, známým a dalším, kteří nám byli 
nápomocni a podporovatelům za 
veškerou přízeň. Vítěz Petr Zdražil z Kojetína (M+60) Nérychléši Hanáci a Hanačky

Všech pěti ročníků se zúčastnilo, 
celkem 370 běžců, z toho „přespol-
ních“ mužů 201 a žen 75 a z mik-
roregionu Střední Haná 71 Hanáků 
a 23 Hanaček. Kojetín je místem, 
kam se běžci rádi vracejí a kde se 
sportuje stále více.

   Jaroslav Bělka 
Kompletní výsledky a všechna fota 

na www.liga100.cz                   

Autoři foto: Adam Šmíd (i z dronu),  
Josef Bibr, Libor Teplíček,

Zdeněk Smutný 

Čeněk slepánek
na obzoru
Slepánkovo jméno jest v naší po-
litické veřejnosti známo. Slepá-
nek byl agent rakouského režimu, 
nástroj, jehož rakouské úřady 
používaly proti osvobozovacím 
snahám našeho národa. Za války 
jsme obdrželi Slepánkův pamflet 
„Kdo je vinen?“ s vyzváním okres-
ního hejtmanství, bychom o tom-
to pamfletu uveřejnili doporučují-
cí referát. Obě putovalo do koše, 
neboť Slepánkova brožura ni-
čemně obviňovala Srbsko jakož-
to viníka války světové. Později 
Slepánek byl vyslán rakouskými 
úřady do Švýcar, aby tam střehl 
českou revoluční práci. A tento 
člověk má odvahu opět se vtírat 
do našeho veřejného života! Olo-
moucký „Československý deník“, 
orgán živnostensko-obchodnic-
ké strany, přináší od tohoto Sle-
pánka besídky, věnované „Rodné 
Moravě“(!), v nichž drze snaží se 
dokazovati, co on  „v plášti váleč-
ného žurnalisty“ dobrého pro čes-
kou věc vykonal. Nechceme věru 
velezrádcovat, ale tolik cynismu 
jest přece příliš. Čeněk Slepánek 
nechť nevtírá se do české žur-
nalistiky a do našeho politického 
života. Nechť se uklidí do ústraní 
a je rád, že se národ po jeho způ-
sobu netáže po jeho vině.

Kojetínská osobnost - Čeněk slepánek (pokračování)
nová doba, orgán lidu pracují-
cího, 1. 12. 1919, str.2

Československý kandidát No-
belovy ceny mírové půjde na tři 
měsíce do žaláře.
Panu Slepánkovi nestojí čs. 
soud za to!
V Olomouci odsoudil právě krajský 
soud in contumaciam, tj. v nepří-
tomnosti, žalovaného 56-letého 
bývalého redaktora, spisovatele 
Čeňka Slepánka pro urážku pre-
zidenta republiky a přečin rušení 
obecného míru.Delikty žalované-
ho spadají do roku 1932 a 1933, 
kdy kanceláři prezidenta repub-
liky a některým státníkům, došlo 
několik korespondenčních lístků, 
jejichž obsah byl hrubě urážlivý. 
Lístky byly podepsány jménem 
Hanzlík, ale zavedené pátrání 
zjistilo, že pachatel se za toto 
jméno jen kryje, a že lístky ty byly 
napsány Čeňkem Slepánkem. 
Když s žalovaným bylo zavedeno 
vyšetřování, Slepánek hrubě vy-
nadal československým soudům 
a kromě toho se k líčení nedosta-
vil. Poslal soudu dopis, v němž 
prohlásil, že se nedostaví, poně-
vadž prý mu čs. soud za to ne-
stojí!
Odsouzený Slepánek má za se-
bou pestrou minulost. Pochází 
z Kojetína, studoval na přerov-
ském gymnasiu a působil před 

válkou jako soc. dem. novinář 
v Brně a pak také v Srbsku. 
V r. 1929 prošlo jeho jméno no-
vinami jako kandidáta Nobelovy 
mírové ceny. Slepánka skutečně 
navrhl řádný profesor právnic-
ké fakulty university v Bělehra-
dě Perić, ale ten byl pravděpo-
dobně špatně informován, ne-
boť poučil jej teprve český tisk, 
který mu řekl, kdo vlastně pan 
Čeněk Slepánek je. Jeho vy-
sloveně austrofilské stanovisko 
a nenávist proti Srbsku znemož-
nily jej v očích české veřejnosti 
již dávno.Jako pacifista říká, že 
má za sebou dvacet let činnosti 
a že je spisovatelem evropské-
ho významu. Pohyboval  se jen 
v okruhu Nikoly Pašiče, ministra 
národohospodářství Kosty Stoja-
noviče, ministra osvěty Ljuby Jo-
vanoviče a srbského vyslance ve 
Vídni J.Jovanoviče, ale nic víc. 
Napsal sice několik polemických 
brožur a své životní osudy vypsal  
v knize „Karlík Soušků“, jež má 
býti „povídkou o slohovém smys-
lu života“, ale literatura se panem 
Slepánkem nezabývá.
 Čtyři měsíce, jež čs. kandidát 
mírové ceny Nobelovy dostal, bu-
dou ještě rozhojněny, ježto soud 
bude nadutého spisovatele, který 
nechce k soudu, stíhati pro uráž-
ku prokuratury a čs. justice.  
národní listy, 24. 8. 1934, str. 2      

Tomáš Vaško
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před osmdesáti roky zemřela akad. malířka Marie gardavská
uplynulo již 80 let od úmrtí aka-
demické malířky Marie gardav-
ské, umělkyně, která byla by-
tostně spjata se svým rodným 
městem a s celou hanou. narodi-
la se téměř na břehu říčky hané 
14. března 1871 a rodné krajině 
zůstala věrná po celý svůj život. 
svým původem byla pevně spja-
ta s rodným krajem, s hanou 
a s jejím lidem. Život hanáckého 
lidu, se všemi jeho svéráznými 
zvláštnostmi, zaujal od mládí její 
citlivou duši. 

Marie Gardavská vyrůstala a umě-
lecky dozrávala v době ovlivněné 
Národopisnou výstavou českoslo-
vanskou v roce 1895, která byla 
naplněna zájmem o lidové umění 
a o lidovou tvorbu. Budoucí malířka 
byla všestranně nadaná, od mlá-
dí projevovala neobyčejné nadání 
pro malířství, přesto však její ces-
ta k umělecké tvorbě nebyla snad-
ná. Byla naplněna nepochopením 
a protivenstvím. Cestu k umění 
a k uměleckému vzdělávání si mu-
sela probojovat. 
Na uměleckou dráhu se připravova-
la na Umělecko-průmyslové škole 
v Praze u profesora Schikane-
dera, u malířky Loukotové a ve 
škole Spolku výtvarných umělkyň 
v Mnichově. Po studijních cestách 
se vrací do Kojetína vyspělá a do-
konale připravená malířka, která 
ve svém tichém ateliéru zasvětila 
umění celý svůj život.

Marie Gardavská milovala svůj 
rodný kraj, Hanou. V básni „Rodné 
Hané“ ji oslovuje: 
„Otcovská půdo, Hanácko mé drahé,
rodinný ráji, domovino má,
kde dětské chvíle zažila jsem blahé
tam věren život můj ať dokoná.“

Ve svém díle dokumentuje akade-
mická malířka Marie Gardavská mi-
zející život staré Hané, kroje, obyče-
je, zvyky. Ráda malovala Hanačky 
a Hanáky nejen v jejich překrásně 
vyšívaných krojích, ale také v odě-
vu pracovním. Hanácký  kroj zazna-
menala v přesném malířském popi-
su. Ve svých obrazech dokumento-
vala a pro další generace zachova-
la zvyky a obyčeje Hané v průběhu 
celého roku. Ať to byla koleda či 
mrskut, křest nebo pohřeb, námlu-
vy či svatba, práce na poli, v zahra-
dě nebo ve stavení, život sváteční 
či všední, smutný nebo veselý.
Náměty pro své dílo čerpala Ma-
rie Gardavská nejen na Hané, ale 
zajížděla také na Valašsko, na Slo-
vácko, na Rusavu, do Líšně i na 
Slovensko. Obyvatelé těchto oblas-
tí svými zvláštnostmi zaujali její po-
zornost i umělecky citlivé oko.
Své umělecké dojmy vyjádřila ma-
lířka nejen v rozměrných plátnech, 
ale také v pohlednicových soubo-
rech, které dodnes slouží jako vý-
znamným studijní materiál. Vtipně 
a věrně zde zobrazila život lidu na 
Moravě v různých ročních obdo-
bích.
Akademická malířka Gardavská 
se zabývala také portrétní malbou. 
Portrétovala vynikající osobnosti 
kojetínského kulturního, tělový-
chovného a společenského živo-
ta. Její portréty se vyznačují nejen 
technickou dokonalostí, ale také 
věrným výrazem charakteru osob-
nosti. Zvláštní skupinu obrazů Ma-
rie Gardavské tvoří díla s nábožen-
skou tématikou. Mezi nimi vyniká 
hlavně obraz Madony.
Díla Marie Gardavské jsou tvořena 
olejem, ale především v akvarelu, 
který byl hlavní technikou její práce. 
Dosáhla v něm vrcholné dokona-
losti v účinnosti koloritu a působi-
vosti výrazu.
Tvorba Marie Gardavské je osla-
vou mizející staré Hané. Již v roce 
1902 byly některé její práce repro-

dukovány v časopise Zlatá Praha, 
vystavovala v řadě měst, v Praze, 
v Brně, v Mnichově, ve městech 
regionu Haná a hlavně však v Ko-
jetíně.
Při příležitosti šedesátých naro-
zenin akademické malířky Marie 
Gardavské Zastupitelstvo města 
Kojetína ocenilo její celoživotní 
zásluhy o kulturní rozvoj Kojetína, 
o hanácký folklor, o propagaci měs-
ta dne 9. června 1931 udělením 
čestného občanství.
Životní a umělecká pouť akad. ma-
lířky Marie Gardavské byla ukon-
čena 6. června 1937. Po dlouhé 
a těžké nemoci malířka umírá ve 
věku 66 let. Smrt vyrvala štětec 
z její ruky. S umělkyní se přišli roz-
loučit 9. června 1937 obyvatelé Ko-
jetína a širokého okolí. Její pohřeb 
se stal důstojným výrazem díků 
Hané své malířce. Město Kojetín 
nechalo umístit na rakev vavříno-
vý věnec, žákyně kojetínských škol 
v hanáckém kroji se rozloučily věn-
cem klasů a polního kvítí.
Letošní 80. výročí úmrtí akad. ma-
lířky Marie Gardavské vzpomene-
me položením květin na její hrob 
na kojetínském hřbitově ve středu 
7. června 2017 v 10 hod.
Výstava z díla Marie Gardavské se 
bude konat v sále Vzdělávacího 
a informačního centra v Kojetíně při 
příležitosti Kojetínských hodů 2017.

František Řezáč
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celý prodloužený víkend se 
sportovní hala otřásala v zákla-
dech pod náporem fanoušků 
i tvrdých smečů hráčů. požádali 
jsme předsedu pořádajícího sK 
Kojetín 2016 leoše ptáčka, aby 
nám přiblížil, co zorganizování 
tak významné akce představuje 
a co tomu předchází…

Dostat takto významné sportovní 
klání do maloměsta na okraji re-
publiky znamená několik let usi-
lovně pracovat s mládeží, vynutit 
si respekt Českého volejbalového 
svazu výkony na hřišti a v nepo-
slední řadě zapojit se do projektů, 
směřujících k rozvoji našeho sportu 
nejméně na krajské úrovni.

o jaké projekty se konkrétně jedná?

V současném okresním výboru 
ČVS máme čtyřnásobné zastoupe-
ní včetně postu předsedy. V jede-
náctičlenném krajském výboru jsme 
z Kojetína tři členové a do budouc-
na budeme usilovat i o post ve ve-
dení celorepublikovém. Myslím, že 
se nám to podaří.
V Kojetíně jsme ve spolupráci 
s vedením gymnázia otevřeli třídu 
s rozšířenou výukou tělesné výcho-
vy. Vdechli jsme život projektu „Vo-
lejbal do škol“, který se stal projek-
tem vzorovým pro celý Olomoucký 
kraj. Na základě těchto a dalších 

Vdechli jsme život projektu 
„Volejbal do škol“, který se 
stal projektem vzorovým pro 
celý Olomoucký kraj. 

V Kojetíně byl na 1. máje korunován mistr ČR žáků ve volejbalu!

dílčích úspěchů jsme docílili i toho, 
že v Kojetíně sídlí vedení krajského 
centra mládeže v kategorii chlapců.
V naší sportovní hale jsme v letoš-
ním roce uspořádali několik turnajů 
v rámci nově založené meziškolské 
volejbalové ligy základních, resp. 
středních škol, a dále turnajů v ba-
revném minivolejbalu.
Celá letní sezóna se ponese zejmé-
na ve znamení beachvolejbalu na 
koupališti. Každou neděli od konce 
května až do začátku září budeme 
organizovat pro různé věkové kate-
gorie dětí turnaje na našich nových 
plážových hřištích.

Vraťme se k samotnému mistrov-
ství republiky – byli jste spoko-
jení s výkony našich chlapců? 
Konečné 5. místo považujete po 
loňském titulu v kategorii mlad-
ších žáků za úspěch?

Kluci se představili v osmi utkáních, 
z nichž šest vyhráli. Nad naše síly 
byla pouze Příbram a Brno, se kte-

Největším počinem je vybojo-
vaná extraliga kadetů, kterou 
chceme pro Kojetín udržet ně-
kolik let.

Letní sezóna se ponese ze-
jména ve znamení beachvolej-
balu na koupališti

rými jsme letos už dvakrát vyhráli. 
Těsná porážka s metropolí Moravy 
bohužel znamenala, že boje o me-
daile byly bez naší účasti. Koneč-
né páté místo ale určitě není neú-
spěch. Zejména vítězné souboje 
s Kolínem, Hradcem Králové či 
Českými Budějovicemi, byly pro 
naše příznivce, kterých přišlo na 
každé utkání bezmála dvě stě, ne-
zapomenutelným zážitkem.

Vám se ale podařil ještě jeden 
velmi neobvyklý počin, který 
okořenil už tak slavnostní atmo-
sféru mistrovství a vaše pořada-
telské úsilí.

Ano podařil. Ve stejném víkendu 
končilo v Maďarsku mistrovství Ev-
ropy juniorů, kde Česká republika 
porazila v závěru turnaje volejbalové 
velmoci Rusko a Itálii a šampionát 
vyhrála. Vedení reprezentace jsou 
naši velmi dobří přátelé a příznivci 

Společné foto našich úspěšných žáků s juniorskou reprezentací ČR.
Zleva nahoře: Radek Ptáček (trenér), Tomáš Sedláček (trenér), Tomáš 
Hofírek (nejlepší blokař mistrovství), Tomáš Ptáček, Matěj Šóš, Josef Ku-
sák (kapitán týmu), Martin Koňařík, Michael Hofírek, Leoš Ptáček (před-
seda klubu)
Zleva dole: Štěpán Horák, Tomáš Macek, Jakub Smolík, Jakub Meduna, 
Tomáš Válek, Jan Dočkal
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a nám se je ve spolupráci s trené-
ry ostatních družstev podařilo pře-
svědčit, aby se na cestě z Györu do 
Prahy zastavili za námi v Kojetíně. 
Odjížděli naprosto šokovaní a dojatí 
s tím, že tak úžasné přijetí je neče-
ká ani v Praze. Opravdu oboustran-
ně nádherný zážitek!

jaké má sK Kojetín po takovém 
úspěchu plány do další sezóny?

Od podzimu budeme přihlašo-
vat do krajských soutěží žáky 
a B-družstvo kadetů, junioři bu-
dou hrát 1. ligu, stejně jako v le-
tošní sezóně a asi největším po-

V Kojetíně byl na 1. máje korunován mistr ČR žáků ve volejbalu!
činem je vybojovaná extraliga 
kadetů, kterou chceme pro Ko-
jetín udržet několik let. Po dlou-
hé přestávce budeme hrát kraj-
ský přebor mužů, pokračovat 
budeme krajským přeborem žen 
a velmi se těšíme na budoucí sys-
tematickou práci s jednotlivými ka-
tegoriemi dívek, u kterých je zájem 
o volejbal ještě větší, než u chlap-
ců.

děkujeme za rozhovor a přejeme 
celému týmu, aby ještě mnoho 
let šířil slávu Kojetína po celé 
naší zemi.

redakční rada KZ

Konečné pořadí:
   1. Praha
   2. Příbram
   3. Brno
   4. Česká Třebová
   5. Kojetín
   6. Kolín
   7. Liberec
   8. Hradec Králové
   9. České Budějovice
 10. Svitavy
 11. Nový Jičín
 12. Česká Lípa
 13. Zlín
 14. Ústí nad Labem
 15. Frýdek-Místek
 16. Znojmo

hudba a zpěv v Kojetíně II - 13. díl
hudební skupina
"sekvence" 
~1976 až 1982~

Skupina hrávala pod záštitou 
Osvětové besedy v Kojetíně
Vedoucí: Jaroslav Přikryl (baskyta-
ra a zpěv).

Obsazení: Bohumír Čižkovský, 
Zdeněk Ptáček a Jaroslav Naklá-
dal (klávesy), František Přikryl, Mi-
roslav Horák (kytara a zpěv), Jiří 
Šubík, (bicí), Petr Vacek (saxofon 
a zpěv).
Zpěv: Marie Šubíková

Hosté: „Šándor“ a Petr Zatloukal 
(bicí), Oldřich Šebestík (trumpeta), 
Dalibor Šebestík (trombon).

 "Sekvence" - vystoupení v restau-
raci „Morava“ v Kojetíně ~1979.
zleva: Z. Ptáček (klávesy), M. Ho-
rák (kytara a zpěv), J. Šubík (bicí), 
J. Přikryl (baskytara a zpěv).

"Sekvence" - vystoupení v Kojetí-
ně "Na střelnici" - červenec 1980.
zleva: J. Nakládal (klávesy), 
J. Přikryl (baskytara), J. Šubík (bicí), 
P. Vacek a M. Šubíková (zpěv).
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hudba a zpěv v Kojetíně II - 13. díl

"Sekvence" – z doby své poloprofesionální aktivity v Brně a NDR.
zleva: Jiří Šubík (bicí), Jaroslav Přikryl (baskytara a zpěv), Marie Šubíková 
(zpěv), Miroslav Horák (kytara a zpěv), Zdeněk Hlaváč (varhany).

Městské kulturní středisko Ko-
jetín děkuje františku nikodý-
movi za jeho dlohoudobý sběr 
a mapování hudby v Kojetíně. 
MěKS počítá s vydáním brožo-
vané publikace, proto prosíme 
a vyzýváme všechny pamětníky, 
hudebníky, zpěváky, bývalé i sou-
časné kapely, aby sledovali na 
stránkách zpravodaje pojednání 
o kojetínské hudbě a zpěvu a po-
kud by poznali nám neznámé tvá-
ře nebo právě jejich hudební počin 
zde nebyl obsažen, ať se, prosím, 
zkontaktují s MěKS Kojetín (kance-
lář nám. Republiky 1033, telefon: 
581 76 20 46, 774 001 405) pro 
doplnění. Předem děkujeme!

MěKS Kojetín

Zaznamenal a zpracoval
František Nikodým

"Sekvence" - vystoupení v Kojetí-
ně "Na střelnici" - červenec 1980.
zleva: J. Nakládal (klávesy), J. Při-
kryl (baskytara a zpěv), J. Šubík 
(bicí), P. Vacek (zpěv).

NA FACEBOOK
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Mateřská škola Kojetín
Květen v MŠ Kojetín
Konečně jsme se dočkali sluneč-
ného počasí a s radostí mohli začít 
naplno využívat obě školní zahrady.
V závěru dubna navštívily děti 
ze třídy „Sluníček“ hospodářství 
u manželů Gardavských, aby se 
seznámily se zvířaty a jejich mláďa-
ty, která se dají chovat na dvorku, 
podívaly se, kde přebývají a čím se 
živí. Děkujeme za milé přijetí a pří-
jemně strávené dopoledne.
Začátkem května proběhl zápis do 
MŠ pro děti, které nastoupí od září 
do mateřské školy.
V květnu se ale hlavně všichni při-
pravujeme na oslavy svátku všech 
maminek. Povídali jsme si proto 
o tom, jaké naše maminky jsou, proč 
je máme nejradši a čím bychom jim 
udělali největší radost. Společně 
s třídními učitelkami připravily tedy 
děti sváteční setkání pro své nej-
bližší. Zazněly básničky, písničky, 
hrály se pohádky, tančily tanečky, 
ale také si všichni společně vyrobili 
malé překvapení ve výtvarné dílnič-
ce. Každou maminku potěšil i vlast-
noručně vyrobený dárek, výrobek 
z keramiky nebo poštou zaslané 
přáníčko. Odměnou  pro všechny 
děti  byly  rozzářené úsměvy všech 
přítomných.
Další společnou akcí MŠ je jako ka-

ždoročně školní výlet. Letos čekala 
děti v úterý 23. května 2017 ze tří-
dy „Berušek“, „Srdíček“, „Koťátek“ 
a „Sluníček“ cesta za poznáním 
exotických zvířat do ZOO Lešná. 
Měli jsme možnost vidět zvířata, 
o nichž jsme si vyprávěli ve třídách, 
a seznamovali se s jejich životem. 
Všichni se po vyčerpávajícím do-
poledni s chutí zakousli do pořád-
ného řízku, který dětem přichystaly  
kuchařky ze školní jídelny. Každý 
si odnesl plno zážitků a po návra-
tu děti rodičům své zážitky nejen 
pověděly, ale také namalovaly. 
A „Rybičky“ a „Pastelky“ jako nej-
starší o výlet také nepřijdou. Vyje-
dou v červnu na hrad Helfštýn.
Ani v květnu na nás „Kašpárek“ 
nezapomněl a přišel za námi 
s maňáskovou pohádkou, kterou 
zahrály dětem učitelky.
Teď už nás však čeká poslední 
měsíc tohoto školního roku – čer-
ven. Pro některé předškoláky úplně 
poslední v mateřské škole. Proto 
plánujeme slavnostní rozloučení 
s těmito dětmi na radnici v obřadní 
síni. Těšíme se na oslavu Dne dětí, 
která proběhne 1. června na školní 
zahradě společně s kapelou Coun-
trio z Hodonína. A v závěru měsíce 
nás čeká ještě přehlídka dravých 
ptáků v areálu MŠ. Nejvíce se však 
těšíme na to, že závěr školního roku 

bude plný sluníčka a ještě si užijeme 
spoustu letního dovádění na škol-
ních zahradách.              vedení MŠ

Základní škola nám. Míru Kojetín

Květen
ve školní družině
Anglický romanopisec a dramatik 
Henry Fielding jednou řekl: „Když 
děti nedělají nic, dělají neplechu.“ 
Bohužel se nám tento citát potvr-
zuje každým rokem více a více. 
Děti by nejraději seděly u počítače 
a chodily od ničeho k ničemu. Proto 
jsme se letos opravdu snažili, aby 

té „neplechy“ bylo u nás v družině 
co nejméně. Nakoupili jsme kolo-
běžky a sportovní pomůcky, které 
se snažíme jak venku, tak v tělo-
cvičně maximálně využívat. Není 
nad staré ověřené hry jako skákání 
gumy, panáka a přes švihadla, há-
zení létajícím talířem, fotbal, bad-
minton, malování na chodník…
Snažili jsme se ale nezahálet i ve 
výtvarné a pracovní činnosti. Děti 
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Základní škola nám. Míru Kojetín

utajené exkurze
Jak nejlépe oživit výuku předmětu, 
který žáky odpuzuje množstvím dat, 
jmen a „nezapamatovatelných“ his-
torických událostí? Tím si láme hla-
vu nejeden dějepisář. Přitom historie 
není „mrtvá“ a už vůbec ne nudná. 
Loni poprvé, letos v repríze, se 
v rámci výše zmiňované snahy zú-
častnili žáci osmých tříd „utajených“ 
dějepisných exkurzí s překvape-
ním. Proč utajených? Osmáci do 
poslední chvíle před vystoupením 
z dopravního prostředku netušili, 
kam vlastně míří a co bude náplní 

nás letos velmi mile překvapily 
svou šikovností a snaživostí. O tom 
vypovídá krásná výzdoba družiny 
i chodeb školy. 
Máme za sebou různé celodružino-
vé soutěže, akce, nocování a ce-
lodenní výlety. V červnu nás ještě 
čeká každoroční soutěživé odpole-
dne na hasičárně, na které se děti 
obzvláště vždy těší. 
Zajímavou aktivitou je i nocování 
ve škole. Na přelomu dubna a květ-
na nocovaly ve škole dvě skupiny 
našich nejmladších žáků a prožili 
si tak netradiční chvíle plné záhad 
a napětí. Co se děje po skončení 
vyučování? Máme ve třídách scho-
vané skřítky? Všechno naši nej-
menší vypátrali a zaznamenali. 
No a poslední týden v červnu ne-
bude chybět ukončení a rozloučení 
před prázdninami s procházkou na 
zaslouženou zmrzlinu.
Pokud bychom měli zhodnotit ten-
to školní rok, doufáme, že děti byly 
spokojené tak, jako my. Jediné, co 
nás stále trápí, je málo dětských 
hřišť. Jsme tak nuceni chodit do 
parků, ve kterých bohužel nejsme 
moc vítáni. Neměli bychom ale 

zapomínat, že každý byl dítětem. 
Proto žádáme nejmenovaného 
občana, který nám polévá lavičky 
v parku u hřbitova olejem, aby už 

konečně „dospěl“ a my nemuse-
li mastné věci dětí neustále řešit 
s městskou policií. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
některým rodičům za sponzorské 
dary, všem institucím za skvělou 
spolupráci a vedení za vycházení 
vstříc našim požadavkům. Dětem, 
ale i rodičům přejeme pohodové, 
bezproblémové prázdniny a v září 
se budeme těšit na další akce, zá-
žitky a samozřejmě na nové prv-
ňáčky.

L. Krejsová

exkurze.  Přesným cílem výletu bylo 
Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. V rámci pro-
bírané látky by tu žáci osmých tříd 
měli vstřebat informace o způsobu 
života na venkově od doby barokní 
po zhruba počátek 20. století. Ale 
i to, byť v terénu a mezi malebnými 
domky, by mnohým dětem nepřipa-
dalo dost atraktivní. A tak žáci „vyfa-
sovali“ zašifrované skupinové úkoly 
a celá akce teprve správné tempo. 
Jednotlivé úkoly bezprostředně sou-
visely s objekty Dřevěného městeč-
ka, zřejmě nejznámější částí rožnov-
ského skanzenu. Děti se předháněly 

v luštění zadání a jejich plnění a ne-
násilnou formou tak získávaly infor-
mace o způsobu života na venkově 
před zhruba sto až dvěmi sty lety. 
Díky tomu si všimly skutečností, kte-
ré by při obvyklé prohlídce skanzenu 
minuly bez povšimnutí. 
U obou osmých tříd se „utajený vý-
let“ setkal s velmi pozitivním ohla-
sem. Neobvyklé prostředí, trocha 
zvýšeného adrenalinu zdravou 
soutěživostí, a i předmět jako dě-
jepis, který ovšem nikdy nepracuje 
s „mrtvými daty“, může vejít do ob-
liby neobvyklým způsobem podání.
 Zdeněk Šípek, Markéta Matějková

Základní škola sv. Čecha Kojetín
světový den hygieny 
rukou
Tento den připadá každoročně na 
5. květen. Je podporován světovou 
zdravotnickou organizací, známou 
pod zkratkou WHO. I my jsme se 
tedy zapojili. Žáci 4. a 5. ročníku 
část pátečního  dopoledne věnovali 
právě tomuto tématu. Správné mytí 
rukou je jeden z nejdůležitějších 

faktorů prevence zdraví. Popovída-
li jsme si o hygieně celkově, poté 
jsme se zaměřili na ruce, kdy si je 
vlastně mýt, ale také jsme si i prak-
ticky ukázali, jak správně postupo-
vat. Možná vám to přijde snadné, 
ale zkuste se chvilku zastavit a po-
přemýšlet, jak by měla správná pro-
cedura mytí rukou vypadat a také 
jak dlouho by měla trvat. A co dělat, 
když není právě k dispozici mýd-

lo a voda. Závěr našeho povídání 
jsme si zpestřili soutěží vyhlášenou 
Státním zdravotnickým ústavem. 
Bylo na každém z nás, jak se bude 
chtít v soutěži prezentovat. Někteří 
z nás tvořili výtvarně (kresbou), jiní 
si zase vybrali literární žánr (bás-
ničku, pohádku). Téma jsme měli 
ale všichni společné, a to „Mytí ru-
kou – proč, kdy a jak“.  

Ivana Hýbnerová

Výborné druhé místo v okresním kole malé kopané Mcdonald cup 
v kategorii 4. - 5. tříd
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Základní škola sv. Čecha Kojetín
ovocentrum
Dne 4. května 2017 jsme se vydali se 
žáky prvního stupně na exkurzi do 
Ovocentra ve Valašském Meziříčí 
v rámci projektu Ovoce a zeleni-
na do škol. Na tento výlet jsme se 
všichni moc těšili a ráno jsme velmi 
nadšení usedli do autobusu, který 

nás tam měl odvézt. Po deváté ho-
dině jsme dorazili na místo. Při ex-
kurzi jsme zhlédli sklady, kde byly 
uskladněny téměř všechny druhy 
ovoce a zeleniny. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavostí o skladování. 
Také jsme se poučili o vitamínech 
a použití ovoce a zeleniny. Na závěr 
byla přichystána ochutnávka moštů 

i všech druhů ovoce a zeleniny, jež 
se v nabídce Ovocentra vyskytuje.
Dětem se exkurze velmi líbila. Nás 
pedagogy nejvíce potěšilo, že žáci 
sami na základě návštěvy Ovocen-
tra navrhli téma do výtvarné výcho-
vy – volnou malbu ovoce a zeleniny. 
Výkresy se dětem velmi povedly.

Renata Vysloužilová

gymnázium Kojetín
Volejbalisté gymnázia 
Kojetín mezi šesti
nejlepšími školními 
týmy České republiky
Na Gymnáziu Kojetín studuje celá 
řada nadějných sportovců. Proto 
pro ně připravujeme od příštího roku 
třídu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy. V posledních letech k těm 
nejúspěšnějším patří volejbalisté z 
kvarty a z tercie. V letošním roce se 
opět zapojili do Sportovní ligy zá-
kladních škol a víceletých gymná-
zií. V okresním kole v Přerově pře-
svědčivě zvítězili. V krajském kole, 

které pořádalo Gymnázium Kojetín 
společně s volejbalovým klubem 
SK Kojetín, plně využili výhody do-
mácího prostředí a stali se šampi-
óny Olomouckého kraje. Tím si vy-
bojovali účast v republikové kvalifi-
kaci skupiny E, která se konala ve 
čtvrtek 11. května 2017 v Olomouci 
na Gymnáziu Hejčín. Zde se o po-
stup do republikového finále utkali 
s vítězi Moravskoslezského a Zlín-
ského kraje. Naši borci se po zpr-
vu nervózních výkonech rozehráli 
a v napínavých i kvalitních utká-
ních nakonec oba své soupeře 
(ZŠ Okružní Zlín a ZŠ Nový Jičín) 
dokázali porazit. Vybojovali si tím 

přímý postup do republikového fi-
nále Sportovní ligy základních škol 
a víceletých gymnázií, které se 
bude konat 1. a 2. června 2017 
v Liberci. Hochům děkujeme za 
historicky první postup Gymnázia 
Kojetín do republikového finále 
v míčových sportech. Děkujeme 
i Radku Ptáčkovi a celému SK Ko-
jetín za pomoc s organizací kraj-
ského kola soutěže.
Gymnázium Kojetín reprezentova-
li z kvarty Tomáš Ptáček, Thomas 
Daniel Hofírek, Michael Nicolas 
Hofírek, Štěpán Horák, Jan Dočkal 
a Tomáš Macek, z tercie Jakub 
Smolík a Jakub Meduna.          J. Š.

Základní umělecká škola Kojetín

příprava na rekonstrukci 
a přístavbu
Všichni žáci i rodiče, kteří dochází 
do naší ZUŠky, jistě zaznamenali, 
že v budově se v posledních týd-
nech měsíce května udály mnohé, 
pro běžný provoz školy, naprosto 
netypické změny.
Ze školy nejdříve začala mizet vý-
zdoba, po ní samotné nástěnky, 
pak se ze tříd ze dne na den vytratil 
veškerý nábytek, skříně, stoly, do-
konce i mnohé židle. Jediné, co ve 
škole neustále přibývalo, alespoň 
ze začátku, byly krabice, ale i ty 

se postupně někam vytrácely, tak, 
jak byly naplňovány vším možným 
i nemožným, co se za léta v naší 
školičce nashromáždilo. Výuka, 
besídky, koncerty a jiné akce sice 
probíhaly řádně, jak se patří, jen 
jejich zajištění a realizace se stala 
pro všechny malým dobrodružstvím 
a když poslední týden měsíce květ-
na zmizely i klavíry, bylo jasné, že 
je čas, aby se naplnilo rčení „kdo 
uteče, vyhraje“.  My jsme naštěs-
tí měli kam. Obě základní školy 
a MěKS Kojetín nám velkoryse po-
skytly azyl, bez něhož bychom tuto 
náročnou akci stěží mohli realizo-

vat. Chceme tímto velmi poděkovat 
vedení všech výše jmenovaných 
institucí za vstřícnost a ochotu při 
poskytnutí náhradních prostor pro 
výuku, Technisu Kojetín za pomoc 
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Základní umělecká škola Kojetín
při stěhování a dočasném uložení 
inventáře a především Městu Ko-
jetín za vstřícnost a realizaci této 
akce.
Věřte, že není jednoduché opouš-
tět po mnoha letech budovu, která 
poskytovala od roku 1961 zázemí 
stovkám kojetínských i přespol-
ních žáků a jejich učitelům, přesto 
odcházíme s vědomím, že se vrá-
tíme do mnohem krásnějšího a dů-

stojnějšího prostředí, které si žáci, 
učitelé i samotné město Kojetín, pro 
tak ušlechtilou činnost, jakou je vý-
uka hudby a výchova mladých mu-
zikantů, zaslouží.
Veškeré informace o výuce v ná-
hradních prostorách včetně lokace 
jednotlivých pedagogů jsou vyvěše-
ny na webových a facebookových 
stránkách školy.

Vaše ZUŠka

Školní jídelna Kojetín

ddM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily
pohádkový pátek
- Maková panenka
Nejdříve jsme si přečetli pohádku 
O makové panence, kterou jsme 
zahájili rituálem - zvoněním zvo-
nečku. Nabarvili jsme si motýla ani-
linovými barvami a navlékli na pro-
vázek na zavěšení. Zahráli jsme si 
na schovávanou a zalítali jako mo-
týli. Strávili jsme příjemné dopoled-
ne tvořením, relaxací a pohybovými 
aktivitami.                                    -po-
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Mladí reportéři
V našem prvním rozhovoru vám 
s radostí představíme herce, mode-
rátora a hlavně Koječáka Milana Li-
gače. Ve zpravodaji vám nabízíme 
několik otázek a odpovědí. Více si 

můžete přečíst v občasníku Freeti-
me na DDM Kojetín.

V kolika letech jsi přišel na to, že 
chceš být hercem?
Myslím si, že to bylo až někdy 
v 18 letech, když jsem dostal v ko-
jetínské Hanácké scéně roli Alana 
Felixe v „Zahraj to znovu, Same,“ 
což mi přišlo jako zajímavé a už 
tehdy mě napadlo, že bych to mož-
ná chtěl studovat.
jaká role byla pro tebe nejzají-
mavější?
Nick Carraway v představení Velký 
Gatsby.
hrají se ti líp kladné nebo zápor-
né role?

Líp se mi asi hraje klaďas, ale zají-
mavější je záporák.
V kolika divadlech hraješ v sou-
časné době?
V sedmi nebo v osmi.
Viděli jsme tě v ordinaci v Růžo-
vé zahradě 2. jak se získávají ta-
kové pracovní příležitosti?
Jak jsem přišel k té roli v Ordina-
ci, to sám skoro nevím. Jednou mi 
totiž zavolali z Novy, že mě viděli 
hrát na divadle a mají pro mě roli 
jednoho kluka. A já jsem se zeptal, 
jak moc tam ten kluk bude a oni mi 
řekli, že se to ještě neví, ale není 
to nijak zásadní role. A já jsem řekl, 
tak to jo. 
Natálie Čechová a Klára Klabalová

ddM Kojetín - z akcí, které se uskutečnily

Zlatý list
Dne 27. dubna 2017 se ve spolupráci 
s Městem Kojetín konala tradiční pří-
rodovědná soutěž Zlatý list, která je 
vyhlášená Českým svazem ochrán-
ců přírody ve spolupráci s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýcho-

vy. Tříčlenné hlídky na jednotlivých 
stanovištích prověřily své znalosti 
v oblastech: ochrana přírody, životní 
prostředí, geologie, zoologie, botani-
ka, neživé složky ekosystému (např. 
meteorologie, klimatologie). Do 
krajského kola v Olomouci v mladší 
i starší kategorii postoupila družstva 

VÝuKoVÉ pRogRaMy
Dopravní tematika

2. 6. 2017 od 9 hodin na Masarykově náměstí
den s IZs

- Statické a dynamické ukázky PČR,
HZS Olomouckého kraje, ČČK, Besip

3. 6. 2017
dětsKÝ den V KoValoVIcích

9. 6. 2017
dRaČí lodě – VelKá cena

(6. -  9. třídy a tomu odpovídající ročníky gymnázia)

28. 6. 2017 od 8 do 13 hodin - Fotbalový stadion
běh pRotI dRogáM 

pro všechny věkové kategorie

Bližší informace o všech připravovaných zájmových 
kroužcích a akcích najdete na internetových

a facebookových stránkách DDM Kojetín.

PřiPravujeme v červnu 2017:

z Gymnázia Kojetín. Celkem se Zla-
tého listu zúčastnilo devadesát žáků 
ze základních škol z Kojetína, Tovačo-
va a Gymnázia Kojetín. Tímto děku-
jeme zaměstnancům Města Kojetín 
a dalším dobrovolníkům z Kojetína 
za aktivní pomoc na jednotlivých 
stanovištích.                                   -ep-
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Městská knihovna MěKs Kojetín
Květen v knihovně
styl kavárna evy Mikulkové
Eva Mikulková – vizážistka a stylist-
ka se sedmnáctiletou praxí v obo-
ru a firemní vizážistka Max Factor 
představila ženám techniku expres 
make-upu a nových trendů v líče-
ní pro jaro - léto 2017. Setkání se 
uskutečnilo ve středu 10. května 
2017 v kavárně VIC a líčily jsme 
se všechny avizovanou technikou. 
Eva Mikulková odpovídala na naše 
dotazy a předávala své letité zku-
šenosti.

lekce informační výchovy 
Lekce se konala pro žáky 1. tříd zá-
kladních škol. Dětem byly vysvět-
leny základní pojmy – jak vzniká 

kniha, kdo je spisovatel, ilustrátor, 
co je knihovna, uspořádání fondu 
v knihovně, pořádek v domácí kni-
hovničce, půjčovní doba a knihovní 
řád. Na závěr proběhla praktická 
hra na půjčování v knihovně.

jak to bylo v květnu 1945?
Literární beseda inspirovaná kni-
hou P. Jiráka: „Kojetín v době pro-
tektorátu“ byla určena žákům 5. tříd 
základních škol.

Vítej Karle
Tuto literární besedu věnovanou 
Karlu IV. absolvovali žáci 3. - 4. tří-
dy ZŠ Sv. Čecha a ZŠ Sladovní.

„Kdo to napsal?“
V měsíci květnu se konala vědo-

mostní soutěž, poznávání knih 
a jejich autorů na základě četby pro 
školní družiny a Klub malých čtená-
řů z Polkovic.

Výtvarná dílnička
Výroba přáníček ke Dni matek 
v dětském oddělení.   -jl-

31. 5. 2017
ve 14 hodin,  radnice města

setKání na RadnIcI
a se staRostou na ZMRZlInu

V rámci Týdne čtení se uskuteční setkání dětí letošní 
Noci s Andersenem se starostou města Jiřím Šírkem

na kojetínské radnici.

1. 6. 2017
první třídy základních škol

tÝden Čtení
Sedmý ročník tradičního celostátní akce
v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“.
V rámci tohoto týdne navštívíme prvňáčky

v jejich třídách a budeme jim předčítat z knihy
M.  Šinkovského: „Lapálie v Lampálii“,

ty potom zůstanou dětem ve škole k dalšímu
společnému čtení.

Knihy jsme získali v rámci projektu „Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka“ jejímž cílem je rozvoj

čtenářských návyků žáků již od prvního
ročníku školní docházky.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd
základních škol veřejná knihovna ve spolupráci

se školami v místě působnosti knihovny. 

Z pŘIpRaVoVanÝch aKcí:
KnIhoVnIcKá MInIMa

První seznámení s knihovnou pro děti z MŠ,
čtení z knih „Peppa v knihovně, Knihovnické pohádky 
a Hádanky od srdíčka pro předškolní děti MŠ Kojetín

1. - 30. 6. 2017
dětské oddělení pro školní družiny
den dětí V KnIhoVně

Hry, soutěže a luštění pro děti nejen ke Dni dětí

13.- 23. 6. 2017
v půjčovních hodinách oddělení pro dospělé čtenáře
oRIgInální ŠpeRKy alIce stonoVÉ

Výstavka originálních šperků členky
kojetínské tvůřčí skupiny Signál 64 - Alice Stonové.

20. - 21. 6. 2017,  9 - 12 a 13 - 17 hodin
v bistru – 1. patro, VIC (Masarykovo nám. 8 Kojetín)

VelKÝ KnIŽní baZaR
výprodej straších opotřebovaných knih

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

facebooku a rajče.net
– Městská knihovna MěKS Kojetín
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centrum sociálních služeb Kojetín
návštěva Zoo olomouc
V dubnu jsme se seniory jeli navští-
vit nedaleké ZOO Olomouc. Počasí 
nám moc nepřálo, už od rána po-
prchalo a byly mírné přeháňky. Se-
nioři však ukázali sportovního du-
cha a na stanovená místa odjezdu 
se dostavili téměř všichni. Vybaveni 
deštníkem nebo pláštěnkou jsme 
společně odjeli do ZOO v počtu 
37 účastníků. Hlavním lákadlem 
pro naše návštěvníky bylo obří 
akvárium pro žraloky o objemu 
42.000 litrů nebo volný výběh klo-
kanů a lvounů a mnoho jiných ex-
pozic.
Hned na začátku u vstupu jako prv-
ní nás pobavili lemuři, chvíli jsme 
stáli a dívali se, jak skotačí. Poté 
jsme se přesunuli k nástupišti pře-
dem objednaného safarivláčku. 

Pro seniory, kteří by nezvládli projít 
celou trasu pešky, to bylo příjemné 
zpestření. Po okružní jízdě nás če-
kala expozice žiraf. Zde se nám na-
skytl pohled na nejvyšší savce pla-
nety a možnost dívat se jim přímo 
do očí. V průběhu prohlídky jsme se 
zastavili pod věží na kávičku. Odtud 
se následně pokračovalo v prohlíd-
ce části ZOO, kam safarivláček ne-
zajíždí. Jen někteří účastníci akce 
prošli celé ZOO pěšky, a tak jim nic 
neuniklo.
Celou procházku příjemným pro-
středím jsme zakončili společným 
obědem v místní restauraci a tep-
lým čajem na zahřátí. Nakonec 
jsme se všichni shodli, že se nám 
výlet vydařil i navzdory nepřízni 
počasí, protože ZOO Olomouc je 
hezké místo, kde je stále se na co 
dívat.                                        Ž. H.

Váza plná květin
K jaru neodmyslitelně patří květiny, 
a proto jsme si s našimi seniory pro 
jarní tvoření zvolili dekoraci vázičky. 
Jako základ nám posloužila skleni-
ce od kávy. Tuto jsme natřeli bílou 
barvou a poté jsme na ni dle libosti 

lepili jutu, dekorace, nebo malova-
li různé motivy či obrázky barvami 
na sklo. Následně jsme se pustili 
do výroby papírových květin do vá-
zičky. Ne každá květinka se však 
napoprvé zadařila nařasit tak, jak 
bylo v předloze. Pro mnohé z nás 
to byl to „oříšek“. Díky šikovnos-

ti, zručnosti a trpělivosti se však 
účastníkům aktivizačního setkáni 
výsledné dílo podařilo. Procvičili si 
tak jemnou motoriku a odměnou jim 
byly krásné vázičky a kytičky, které 
si odnesli domů. Ukázku jejich krás-
né práce přinášíme na fotografiích.  

Ž. H.

Májové odpoledne
Ve středu 10. května 2017 jsme 
opět uspořádali pro naše seniory 
májové posezení při poslechu hud-
by. Pro tentokrát jsme si pozvali 
mužské duo kytaristu Milana Kor-
honě a harmonikáře Josefa Zaple-

tala, kteří k nám přijeli z Prostějo-
va. I když sluníčko svítilo, nebylo 
bohužel až takové teplo, abychom 
přichystali posezení ve dvorním 
traktu DPS nám. Dr. E. Beneše 3, 
jako to bylo v minulém roce.  V po-
čtu 28 osob jsme se pohodlně ve-
šli do naší Víceúčelové klubovny. 

Všichni jsme se velmi dobře bavi-
li, zpívali známé písničky a někteří 
účastníci si nechali zahrát písně na 
přání. Doufáme, že tihle muzikanti 
za našimi seniory opět brzy přijdou, 
aby je rozveselili a potěšili pěknými 
melodiemi. Děkujeme oběma.

Ž. H.
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Město Kojetín finančně přispívá na činnost Domu sv. Josefa.

            dŮM sVatÉho josefa 
centRuM denních sluŽeb pRo senIoRy a lIdI se ZdRaVotníM postIŽeníM

pRogRaM na Měsíc ČeRVen 2017  pRo VŠechny senIoRy a lIdI se ZdRaVotníM postIŽeníM

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

charita Kojetín

úterý 6. 6. 2017 od 14 hodin
ZDravOTnÍ PřeDnÁŠKY 

lékařů Fakultní nemocnice Olomouc
Táborský: Novinky v antikoagulační léčbě

(Warfarin, Quick); Aiglová: Zánětlivá onemocnění 
myokardu; Hrčková: Novinky v léčbě hypertenze;

Brošová: Pohybová aktivita - novinky.

pátek 16. 6. 2017 od 10 hodin 
úterý 20. 6. 2017 od 10 hodin

KvĚTY Z PeT LaHvÍ 
Učíme se vyrábět květy z PET lahví, barevné,

veselé, jako živé, co vydrží věčně.

pátek 23. 6. 2017 od 10 hodin
SiLOnKOvÍ mOTÝLCi

Učíme se vyrábět motýly z drátků a silonek,
barevné, veselé, jako živé, co vydrží věčně.

Čtvrtek 29. 6. 2017 od 9 hodin
mŠe SvaTÁ

za Charitu Kojetín, její pracovníky, uživatele
i dobrodince. V případě zájmu je možná doprava

charitním automobilem.

středa 28. 6. 2017 od 9 do 17 hodin
Den OTevřenÝCH DveřÍ

Pečujete doma o někoho blízkého?
Potřebovali byste s touto péčí pomoci?

Nevíte si rady, když potřebujete odejít a nemůžete 
nechat svého nesoběstačného člena rodiny doma 
samotného? Chcete pomoci známým, kteří pečují

o svého příbuzného a jsou touto péčí hodně unavení?
Chodíte kolem Domu sv. Josefa a zajímá vás,

co se tam děje? Viděli jste nějaké výrobky zdejších 
klientů, zajímá vás, jak to vyrábějí
a máte touhu se to také naučit?

Zveme vás na prohlídku celého zařízení,
seznámení s našimi službami, ukázku aktivit

a výrobků našich uživatelů s možností nákupu
za symbolickou cenu. Přijďte ochutnat „Josefovské“ 

speciality (drobné pohoštění).

Každé úterý a pátek od 9 do 10 hodin
ZDravOTnÍ CvičenÍ

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

denně v době od 7.30 do 14.30 hodin 
mOžnOST i CvičenÍ na rOTOPeDeCH
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církev Československá husitská
náboženská obec cČsh Kojetín a tovačov 

4. 6. 2017 Neděle – Boží hod svatodušní
RodInnÉ bohosluŽby

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

11. 6. 2017
Neděle – 1. po svatém Duchu (Boží Trojice)

bohosluŽby
od 10.00 hodin v Husově sboru

18. 6. 2017 Neděle – 2. po svatém Duchu
bohosluŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru

19. - 21. 6.2017 Pondělí až středa
synoda duchoVních

oloMoucKÉ dIecÉZe V bRně–lIpoVÉ
(farní úřad mimo provoz! Případné prohlídky sboru

v tomto termínu třeba dohodnout s předstihem)

program svátečních setkání v červnu 2017 (v čase „svatodušním“)

„Ne (lidskou) silou a mocí, ale mým Duchem!“ Praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

25. 6. 2017 Neděle – SvatoJánská
slaVnostní bohosluŽby
od 10.00 hodin v Husově sboru

26. - 28. 6. 2017 Pondělí až středa
pRohlídKy sboRu pRo ŠKoly

(dle dohody)

2. 7. 2017 Neděle – 4. po svatém Duchu
RodInnÉ bohosluŽby

od 10.00 hodin v Husově sboru

Srdečně zveme k návštěvě našich 
pravidelných setkávání: úterý: Du-
chovní péče o děti a mládež; výuka 
husitského náboženství a duchovní 
výchovy – na faře a v klubovně (mod-
litebny). středa: Klub dětí a mláde-
že „Dobrá zpráva“ v klubovně modli-
tebny (zpravidla 1. středa v měsíci). 
středa: Modlitby a zpěvy z Taizé 
v Husově sboru (zpravidla 1. stře-
da v měsíci). Čtvrtek: Biblická ho-
dina s besedou na faře v kanceláři 
(zpravidla poslední čtvrtek v měsíci 
promítání v modlitebně). neděle: 
Bohoslužby ve sboru (1. neděle 
v měsíci - rodinné bohoslužby, po 

jejich skončení následuje 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
Naše společenství je „otevřené“ 
všem „hledajícím“!
Od května je opět možno požádat 
o prohlídku Husova sboru (synago-
gy).
Před návštěvou kontaktujte laskavě 

předem farní úřad nebo VIC, Ma-
sarykovo nám. 8., 752 01 Kojetín, 
telefon: 581 202 202 nebo 774 001 
403.
Podrobnější informace a aktuální 
data setkání i mnoho dalšího najde-
te na našich webových stránkách: 
http://ccshkojetin.cz/ a v aktuálním 
čísle Kojetínského zpravodaje.
Další odkazy: Naše fotogalerie: 
https://www.zonerama.com/cap-
tainjtc/127991; Žehnání pramenů 
ve Skalce: http://www.lazneskalka.
cz/fotogaleri-lazni/akce/; Stránky 
olomoucké diecéze CČSH: http://
ccsholomouc.cz/

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh 
nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, 

kdokoli Ho ctí a koná
spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil 
synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše 

Krista, který je Pánem
všech.“ Skutky apoštolské 10,34-35

Žehnání pramenů lázně skalka 2017

Žehnání pramenů lázně Skalka, sobota 20. 5. LP2017: 
hojná účast; sloužící Olga Malá a Andrzej Kaliciak, 
uvádějící Antonín Frgál, zástupkyně hanáckého spolku 
"Krajánek"

Skalecké léčivé prameny:
Svatopluk (žaludek a trávení), Cyril a Metoděj (střeva 
a játra), Sv. Ján (krev a vysoký tlak) a Jůlinka (ledviny, 
detoxikace).
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Ze sportu
chropyňské gymnastky 
opět mistryněmi
České republiky

V sobotu 6. května 2017 proběhlo 
v Praze MČR v teamgymu. Oproti 
loňsku, kde dívky pobíhaly promrz-
lé po betonové podlaze, závody 
probíhaly v důstojném prostředí 
Sparta Arény. Chropyně vyslala 
dvě družstva. Družstvo J1 ve slo-
žení Veronika Opelíková, Marie 
Medunová, Lenka Kusáková, Do-
rota Vymětalová, Laura Zapletalo-
vá, Veronika Vyskotová, Adriana 
Kolářová, Alžběta Hošková, Nikol 
Hrdličková a Lucie Opelíková, po-
třetí v řadě získalo mistrovský titul 
a za sebou nechalo dalších dva-
náct nejlepších týmů v ČR. Letos 
i poprvé nasazené družstvo J IV ve 
složení Adéla Koutová, Michaela 
Hřibová, Markéta Horáková, Runa 
Koblihová, Amálie Koblihová, Deni-
sa Peričová, Kateřina Žatecká, Va-
nesa Klásková a náhradnice Tereza 
Baďurová, nezaostalo, i přes velké 
chyby na tumblingu zabojovalo, 
a hlavně díky velmi vysoké známce 
na prostných si také odvezlo zlato. 
Tento den probíhal i mezinárodní 
závod International Cup for Clubs, 
kterého se účastnily týmy České 
republiky, Rakouska, Estonska 
a Itálie. Naše dívky nezklamaly a po 
zásluze si ve velmi napínavém zá-
vodu obě družstva vybojovala zlaté 
medaile a cenné body do Evrop-
ského poháru.
Tato výprava byla tedy velmi úspěš-
ná. Noční cestou vlakem domů 
bylo slyšet cinkání medailí a radost 
všech. Většina dívek do Chropyně 
dojíždí z okolí a čtyři z nich jsou 

z Kojetína (Marie Medunová, Len-
ka Kusáková, Veronika Vyskotová 
a Tereza Baďurová). Veliký dík za 
úspěchy chropyňské gymnastiky 

patří samozřejmě závodnicím za 
snahu, ale hlavně trenérkám za tr-
pělivost, kterou mají a za čas, který 
dívkám věnují.                     -K.P.V.-

Ze sportu – fK slavoj Kojetín-Kovalovice
Květen napověděl,
jaké šance mají
jednotlivé týmy
Muži a – krajský přebor – 14. mís-
to – 19 bodů
V květnu se muži A snažili získat 
body, ale bojovnost nestačí. Bez 
gólů se těžko vyhrává. V Želátovi-
cích 1:4, doma s prvním Zábřehem 
0:1 a s Rapotínem na penalty 1:2. 

Na hřišti druhého Šternberku se 
konečně podařilo získat rozhodující 
bod po penaltovém rozstřelu. Utká-
ní skončilo 4:4. Přitom v desáté mi-
nutě jsme vedli 2:0! Škoda každého 
ztraceného bodu. Na konci tabulky 
jsou mimo nás ještě Chválkovice 
jako adepti na sestup. 
Muži b Kovalovice – 1.b třída 
skupina a – 11. místo – 30 bodů
Plně se projevuje nedostatek hráčů. 
Pokud hraje áčko i béčko ve stejný 

čas, pak je problém dát dohroma-
dy oba mančafty. Dvě prohry v Kle-
novicích 1:2 a v Ústí s béčkem 1:4 
i prohra doma na penalty s Želatovi-
cemi po remíze 1:1 v úsilí o záchranu 
nepomohly. V neděli 28. května 2017 
získali doma důležité tři body po vý-
hře s Újezdcem 3:1 a pro jistotu musí 
zabodovat v posledních Nezamysli-
cích a doma s Vrchoslavicemi.
starší žáci u 15 – okresní přebor 
– 2. místo – 25 bodů
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Žáci ztrácí už čtrnáct bodů na první 
Tovačov. Po výhře v Horní Moště-
nici 2:0 následovala prohra doma 
s Beňovem 6:7, na hřišti první-
ho Tovačova 0:3 a remíza doma 
s Brodkem u Přerova 2:2. Celkově 
se jedná o útlum ve výkonnosti.
Mladší žáci u 13 - okresní přebor 
- 1. místo – 31 bodů
Pokud chcete vidět hodně gólů 
v síti soupeře, tak si zajděte na 
zápas našich mladších žáků U13.  
Výhry doma s Tovačovem 5:2, 
s Radslavicemi 6:0, venku s Lobo-
dicemi 16:0 a naposledy 5:1 v Kře-
novicích, svědčí o výborné střelbě 
a hře celého týmu. Mají pouhé dva 
body náskoku před druhými Kozlo-

Ze sportu – fK slavoj Kojetín-Kovalovice

Muži A hrají krajský přebor před zápasem s SK 
SULKO Zábřeh. Horní řada zleva: 1 - brankář Michal 
Gajdoš, 16 - David Javořík, 13 - Tomáš Jarmer, 8 - Jan 
Kantor, 7 - Tomáš Hrušák, 15 - Tomáš Jura, Luděk Pe-
prný – vedoucí družstva; dolní řada zleva: 11 - Richard 
Klimeš, 12 - Libor Žůrek, 2 - Michal Panák, 5 - Jan 
Křížek, 9 - Filip Rybovič, 3 - Mates Řezáč.

Mladší žáci U13 FK Kojetín - Kovalovice po zápase 
s Radslavicemi, který vyhráli 6:0. Zleva: trenér Matěj 
Řezáč, Martin Ligač, Ondřej Tichý, Matěj Otáhal, Lu-
káš Jura, za ním trenér Marek Ševeček, Šimon Še-
veček, Adam Svačina, Milan Šíma, Jan Válek, Ond-
řej Jura, trenér Milan Mareček, dole brankář Adam 
Toráč.

vicemi, proto musí tak dobře hrát až 
do konce soutěže.
starší přípravka - okresní přebor 
skupina b roč. 2006, 2007 
Hraje sympatický fotbal, kdy padá 
hodně branek a hraje se pro radost. 
V Tovačově a doma s Horní Moš-
těnicí jen remizovala 8:8. Doma 
porazila Čekyni 19:5, ale prohrála 
s Troubkami 6:8 a v Křenovicích do-
konce 1:9. Přitom kluci mají na to, 
aby byli rovnocenným soupeřem.
Mladší přípravka a - okresní pře-
bor skupina b - roč. 2008 
Dvouciferné výhry jsou pravidlem. 
Už je na hře vidět, že kluci hrají ce-
loplošně a kombinačně a od trenérů 
dostávají dobré rady. Doma porazili 

Čekyni 16:2, Újezdec A 11:5 a Be-
ňov 13:3, venku Viktorii Přerov C 
17:7 a KMK Zubr Přerov 14:7.
Mladší přípravka b  - okresní pře-
bor - skupina c  roč. 2009, 2010 
Naši benjamínci si také vedou dob-
ře a vyhrávají svá utkání. Doma 
porazili Troubky 13:9, Újezdec C 
13:7 a venku Viktorii Přerov A 14:6 
a D 21:16. Rekordní porážka 1:30 
s SK Hranicemi B, za které nastou-
pili hráči z áčka, je spíše výjimkou.
Poslední zápasy v červnu zejména 
v mužských kategoriích rozhodnou, 
jakou soutěž budou týmy hrát příští 
sezonu. Počet sestupujících bude 
znám s ohledem na reorganizaci 
soutěží.                    Jaroslav Bělka

Starší přípravka FK Slavoj Kojetín před zápasem 
s Horní Moštěnicí. Horní řada zleva: trenér Martin Sou-
šek, Radim Hönig, Šimon Ševeček, Michael Hrabčík, 
trenér Michal Hanák; dolní řada zleva: Luboš Pluhař, 
Patrik Hanák, Štěpán Kapoun, David Skácelík, Štěpán 
Krybus, Miloš Nečas, brankář Martin Soušek

Mladší přípravka B po zápase s týmem z Troubek. 
Vpředu ležící: Daniel Popovský, brankář Kuba Langr; 
za nimi: Kaiem Hossain Selsdon; nad ním stojící zleva: 
Filip Šimek, Adam Horák Tadeáš Hanák, Vojta Maga, 
Jakub Štábl, Tomáš Hys; vzadu zleva: trenéři Michal 
Kapoun, Rudolf Popovský
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Muži a – krajský přebor
Ne   4. 6. 2017 - 10:00  HFK OC B – Kojetín
So 10. 6. 2017 - 17:30  Kojetín – Dolany

Muži b Kovalovice – 1b třída skupina a
So   3. 6. 2017 - 17:00  Nezamyslice – Kojetín B
Ne 11. 6. 2017 - 17:00  Kojetín B – Vrchoslavice

u 15 starší žáci – okresní přebor
Ne   4. 6. 2017 - 10:30  Lověšice – Kojetín
Ne 11. 6. 2017 - 17:00  Kojetín – Bělotín

u 13 mladší žáci – okresní přebor
So   3. 6. 2017 - 10:00  Kojetín – Brodek u Přerova
Ne 10. 6. 2017 - 10:30  KMK Přerov  – Kojetín

starší přípravka – okresní přebor skupina b
So   3. 6. 2017 - 09:00  Brodek u Př. - Kojetín

Mladší přípravka  a – okresní přebor skupina b
Ne  4. 6. 2017 - 14:00  Lipník  - Kojetín A 
So 10. 6. 2017- 09:00  Kojetín A – Brodek u Př.

Mladší přípravka  b – okresní přebor skupina c
Ne   4. 6. 2017 - 15:00  Tovačov - Kojetín B 
So 10. 6. 2017 - 11:00  Kojetín B – Brodek u Přerova

V sobotu 1. července 2017 se od 8 hodin koná na 
hřišti v Kovalovicích tradiční turnaj v malé kopané 
a ve středu 5. července 2017 od 8 hodin Turnaj 
v malé kopané veteránů.
Informace a přihlášky na oba turnaje u Radka Tvr-
doně tel. 602743475 nebo na rtvrdon@tereos.com

Kdy a kam na fotbal v červnu 2017

pozvánky
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Inzerce

chcete sI ZahRát
dIVadlo?

přidejte se
do divadelního souboru

hanácká scéna MěKs Kojetín
hledáMe heRce a heReČKy

do noVě pŘIpRaVoVanÉ hRy...
Informace na telefonu: 774 001 405
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Vzpomínky

Dne 6. června 2017 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí

paní Marie brázdilové 
Vzpomínají syn Miroslav, vnučka Yveta s rodinou, sestry Jindra a Líba.

Děkujeme za vzpomínku

Dne 18. června 2017 uplyne deset let od úmrtí

pana Roberta Šmidy
Stále vzpomíná maminka Anna, sestra Eva a bratr Štěpán s rodinami 

Z kulturních akcí MěKs Kojetín
posezení s cimbálovou 
muzikou ječmínek
V pátek  5. května 2017 rekonstruo-
vaným sálem v budově VIC zazně-
ly malebné tóny houslí a cimbálu. 
Tentokrát k nám zavítala cimbálová 
muzika z Malé Hané Ječmínek. Ta 
bavila bezmála půl sta návštěvníků, 
kteří si u dobrého vínka zanotovali 
známé lidovky, jako Na tu svatů Ka-
tarinu, Vínečko bílé a další klasické 
songy podobného ražení. Samo-
zřejmě nechybělo ani vynikající ob-
čerstvení s usměvavavou obsluhou.

                                      -miza-

pRVní KonceRt noVÉ haRdcoRe Kapely

WOLf Pain Z Kojetína

3. červen 2017
18.00 – 22.00 hodin

Rocková pivnice KRISTÝNKA
Společně vystoupí ještě tyto dvě skvělé kapelky:

szkrat (rap-rock Zlín)
http://bandzone.cz/szkrat

dayoff (grunge-rock Kroměříž)
http://bandzone.cz/dayoff
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blahopřání

Dne 27. června 2017 oslaví své 75. narozeniny

pan jan Matoušek z Křenovic
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody přeje manželka a děti s rodinami.

Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí.
Žádný pláč a žádné stesky, vždyť život je přeci tak hezký.

Kdo se dívá kolem sebe, vidí kytky, nebe,
toho tedy těší svět, ten tu bude do sta let.

Dne 18. června 2017 oslaví 75. narozeniny

paní drahomíra Šmidová
To ti přejí dcery s rodinami.

Zároveň vzpomeneme 3. září 2017 by se dožil 80 let

pan tibor Šmida
Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli k narozeninám přát.

Jen kytičku ti na  hrob dáme a budeme vzpomínat.  Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi...

Vzpomínky

Dne 8. června 2017 vzpomínáme 4. výročí úmrtí

paní Věry Kubíkové
Vzpomínají maminka, dcera Vendula, syn Filip, sestra s rodinou.

Čas neúprosně plyne a vzpomínka v srdci zůstává.

Dne 20. května 2017 tomu bylo čtrnáct roků, co nás navždy opustil
a 1. června 2017 by oslavil krásných osmdesát let náš drahý manžel, tatínek, dědeček

pan antonín pěnčík
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi...

Jsi a stále budeš v našich srdcích…

Dne 1. června 2017 vzpomeneme 1. výročí úmrtí a 13. října tohoto roku by se dožil 56 let

pan Milan Vybíral
Kdo znal jeho milou a upřímnou povahu, ten nikdy nezapomene. Vzpomíná rodina

Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi býti, ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.

Dne 20. června 2017 si připomeneme 10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš syn, manžel, otec a dědeček

pan Zdeněk urban ze stříbrnic
S láskou vzpomínají maminka Marie, manželka Marie a dcery Jana a Yveta s rodinami.


