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Začal adventní čas
V pátek 27. listopadu 2015 jsme na vánočně vyzdobeném Masarykově náměstí slavnostně rozsvítili stříbrný
smrk, který už řadu let slouží jako připomínka Vánoc
v našem městě.
Čas tak začal odbývat poslední týdny před vánočními
svátky.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám z letošního posledního čísla Kojetínského zpravodaje popřál krásný
a klidný adventní čas, který vyvrcholí Vánocemi, na kte-

ré se, jak bylo patrné již při rozsvěcení stromečku, těší
hlavně ti nejmenší.
Přeji vám klid a pohodu ve vašich srdcích a myslích, přeji
radost ze setkání s vašimi blízkými.
Ať je letošní advent a Vánoce dobou, kdy se vám splní
všechna přání!
Ať je dobou klidu, míru a radosti!
Jiří Šírek, starosta města
foto: Jaroslav Bělka, Jan Šířek, Alena Linder
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Ze sportu
Ocenění nejlepších
sportovců
Ve středu 25. listopadu 2015 se
uskutečnilo v obřadní síni kojetínské radnice slavnostní vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců města
Kojetína za roky 2014 – 2015.
Vedení města na základě doporučení komise pro vyhlášení nejlepších sportovců a schválení radou
města ocenilo nejlepší sportovce
našeho města v pěti kategoriích.
Sportovní naděje:
Marie Medunová (gymnastika),
Lenka Kusáková (gymnastika), Veronika Vyskotová (gymnastika),
Jiří Minařík (kanoistika), Patrik Ha-

nák (fotbal), Yari Hossain-Selsdon
(fotbal), Martin Soušek (fotbal), Michael Hrabčík (fotbal), Jakub Hrabčík (fotbal), David Karel Popovský
(fotbal).
Junioři:
Marcel Lukáš (fotbal), Ondřej Krčmař (fotbal), Jan Dočkal (fotbal),
Antonín Hrabal (kanoistika).
Dospělí:
Jaroslav Mucha (kanoistika), Josef Zavadil (fotbal), Jakub Krčmař
(fotbal), Filip Rybovič (fotbal), Petr
Ernst (fotbal).
Sportovní kolektiv:
Kanoistika Kojetín - Wings of the
dragon Kojetín, Kanoistika Kojetín

Sportovní naděje

Junioři

– Dragonteam Kojetín Oldies, TJ
Sokol Kojetín – družstvo mladších žáků odbíjené, Lihovar Kojetín
– sálový fotbal – futsal.
Osobnosti v oblasti sportu:
Zdeněk Ševčík (kanoistika), Marek
Ševeček (fotbal), Radoslav Tvrdoň
(fotbal), Alenka Pátková (radiový
orientační běh).
Zvýraznění sportovci a oddíly byli
vyhlášeni jako nejlepší ve své kategorii.
Všem oceněným blahopřejeme,
děkujeme za vzornou reprezentaci
svých klubů i města a přejeme hodně dalších úspěchů!
Jiří Šírek
Foto: Jana Večeřová
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