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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Rada města Kojetín se na
svém  zasedání dne 25.června
2002 zabývala mimo jiné   touto
problematikou:
- schválila v návaznosti na prováděné
opravy kanalizace návrh oprav
a údržby místních komunikací ve
městě Kojetíně  na období 2002 -
2008,
- schválila vypsání výběrového řízení
prostřednictvím firmy RTS Brno a.s.
na poskytnutí hypotéčního úvěru
městu ve výši 25 mil. Kč (na akci
„Přestavba Sladovny v Kojetíně na
byty“) za  nejvýhodnějších podmínek
pro město,
- uložila ředitelce ZŠ Sv. Čecha, Mgr.
Olze Odehnalové, předložit na
zářijové jednání zastupitelstva města
aktuální informace o probíhající
kontrole účetnictví školy,
- souhlasila se zveřejněním záměru
pronájmu části pozemku na dobu
neurčitou - p. č. 5762, ostatní
plocha,  o výměře  250m2 (ulice
Stružní) - za účelem zřízení zahrádky,

- souhlasila se zveřejněním  záměru
prodeje pozemku p.č. 516/8,
stavební plocha a části pozemku p.
č. 516/2, ostatní plocha, o výměře
cca 4080m2 (ulice Kroměřížská) se
stavbami na výše uvedených
pozemcích - za účelem podnikání,
- souhlasila s pronájmem pozemku
p. č. 507, orná půda, v k.ú. Kojetín
o výměře 7414m2 panu Čeňku
Krybusovi za cenu 2.000,- Kč/ha,
- schválila pronájem nebytových
prostor o výměře 15 m2 - garáže
u domu   č. p.1178 v ulici Rumunská
-  panu Danielu Lýskovi za roční
nájemné 4.800,- Kč,
- schválila snížení nájemného za
nebytové prostory - restaurace na
koupališti - firmě HG STYL o částku
8 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti,
že provoz restaurace bude zahájen
až od 1. 7. 2002, rada žádosti firmy
vyhověla,
- schválila pronájem obecního bytu
č. 9 v Domě s pečovatelskou službou
na ulici J. Peštuky 1322 manželům

Babicovým a současně schválila dvojí
výměnu bytů mezi manželi
Babicovými (DPS J. Peštuky) a paní
Drahomírou Jáškovou (DPS Stan.
Masara),
- vydala s účinností od 28. 6. 2002
Řád veřejného pohřebiště, který
upravuje provoz na hřbitově
v Kojetíně a v Kovalovicích. Řád
pohřebiště nově upravuje vztahy
mezi nájemci hrobového místa
a správcem pohřebiště - firmou
Technis Kojetín s.r.o. Mění se i délka
pronájmu hrobových míst. Na
hřbitově v Kojetíně budou hroby
pronajímány na dobu 20 let,
v Kovalovicích na dobu 13 let. Tato
doba byla stanovena na základě
hydrogeologického průzkumu jako
doba tlecí,
- schválila organizační směrnici
Města Kojetín - Systém finanční
kontroly a Organizační řád MěÚ
Kojetín. Oba tyto vnitřní předpisy
nabývají účinnosti 1. 7. 2002,
- udělila souhlas se jmenováním pana

Mgr. Rudolfa Pavlíčka do funkce
ředitele Základní školy Kojetín, nám.
Míru 83,
- stanovila provozní dobu minigolfu
v areálu koupaliště Kojetín shodně
s provozní dobou koupaliště,
- urči la za dodavatele opravy
bytového domu v Kuzníkově ulici
1176 firmu Technis Kojetín s.r.o.
Náklady na celkovou opravu domu
nepřesáhnou částku 1,5 mil. Kč,
- schváli la svolání zasedání
zastupitelstva města na 8. července
2002 - 16.00 hodin do zasedací
místností MěÚ Kojetín. Jediným
bodem programu bude rozpočtové
opatření č. 2/2002,
- schválila za dodavatele  1. etapy
opravy vozovek v ulici Havlíčkova
a Tyršova  firmu Sates Morava s.r.o.,
Valašské Meziříčí. Cena díla bez DPH
činí 1.999 tis. Kč. Oprava těchto
vozovek bude zahájena v měsíci
červenci.

Jiřina Páleníková,
tajemnice MěÚ Kojetín

Dvacáté sedmé zasedání
zastupitelstva města mělo na
programu svého jednání jako
hlavní bod nakládání
s finančními prostředky
a majetkem města:
- schválilo rozpočtové opatření č. 1/
2002, kterým se navýšil původní
schválený rozpočet ze  75.409 tis.
Kč na 99.070 tis. Kč,
- vydalo v návaznosti na zákon č. 65/
2000 Sb., kterým se mění zákon č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
Obecně závaznou vyhlášku Města
Kojetín č. 1/2002 o použití
koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí v roce 2003. Od roku

2003 budou dle výše uvedeného
zákona nově daň z nemovitosti platit
i vlastníci bytů, kteří byli až do
letošního roku od placení této daně
osvobozeni,
- schválilo prodej pozemků:
- p.č. 659/1, zastavěná plocha,
v výměře 63m2 manželům
Krčmařovým za cenu 50,- Kč/m2

a úhradu nákladů spojených
s převodem nemovitosti,
- p. č. 4233/21, zahrada, o výměře
253m2 paní D. Navráti lové
a manželům Kapounovým za cenu
28 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitosti,
- p.č. 1552, zastavěná plocha

o výměře 156m2 a část pozemku
p. č.199/1, ostatní plocha, o výměře
100m2 za kupní cenu 20 Kč/m2

a náklady spojené s převodem
nemovitosti,
- neschválilo prodej pozemků:
- p.č. 603/11, ostatní plocha,
- p.č. 707, zastavěná plocha,
- schváli lo čerpání finančních
prostředků z ekologického fondu ve
výši 15 tis. Kč na opravy židovského
hřbitova v Kojetíně a poskytnutí
finančního příspěvku z tohoto fondu
pro Gymnázium Kojetín ve výši 7 tis.
Kč a pro ZŠ  Kojetín, nám Míru 83
ve výši 1 tis. Kč,
- schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací

l istině příspěvkové organizace
Základní školy Kojetín, nám.Míru 83
a Základní školy Kojetín, Sv.Čecha
586,
- schválilo smlouvu o spolupráci mezi
městy a obcemi mikroregionu
Střední Haná,
- vzalo na vědomí písemné vysvětlení
od vedení TJ Sokol Kojetín
k výsledku kontroly účelného použití
příspěvků poskytnutých Městem
Kojetín a uložilo Radě města
zabezpečit vrácení neoprávněně
použitých finančních prostředků za
rok  2001.

Jiřina Páleníková,
tajemnice MěÚ Kojetín

Soukromá chirurgická ordinace - poliklinika
Po: 7.30 - 13.00 hod.
Út: 7.30 - 13.00 hod.

St: neordinujeme
Čt: 7.30 - 13.00 hod.
Pá: 7.30 - 13.00 hod.

Informace pro občany

O z n á m e n í    M U D r.   P a v l a    M a t o u š k a

Dovoluji si oznámit a upozornit na úpravu ordinační doby
v měsících červenec a srpen a termín čerpání dovolené:

Centrum žilní chirurgie

Út: 8.00 - 13.00 hod.
Čt: 8.00 - 13.00 hod.

Dovolená: 5. - 16. srpna 2002

! Akutní chirurgické a cévní pacienty ošetříme mimo ordinační dobu po telefonické domluvě !
MUDr. Pavel Matoušek
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Informace pro občany

KOJETÍN - PARLAMENTNÍ VOLBY 2002 - Neoficiální výsledky

VOLBY
2002

Vážení spoluobčané,

Vám všem, kteří jste v pátek 14.6. a v sobotu 15. 6. 2002
přišli do volebních místností a svými hlasy přispěli
k výraznému úspěchu a vítězství České strany sociálně
demokratické ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, patří naše upřímné
poděkování.

Ujišťujeme Vás, že náš příslib, kterým jsme se zavázali

v období předvolebních setkání, mimo jiné účinně pomáhat
rozvoji našeho města a mikroregionu, nezůstane prázdnou
frází. Věříme v dobrou spolupráci nejen se zástupci veřejné
správy, ale se všemi občany našeho okresu a nabízíme pomoc
při řešení Vašich problémů.

Přijměte tedy ještě jednou díky a přání hezkého léta.

Poslanci PSP ČR
Ing. Pavel Hönig a Miroslav Kapoun

Okrsek: 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem %

Politická strana
1 Národně demokratická strana 1 1 2 0,1
2 Demokratická liga 1 1 2 0,1
3 Česká strana sociálně demokratická 150 137 123 174 134 187 19 13 937 36,3
5 Občanská demokratická aliance 6 4 1 11 0,4
6 Volba pro budoucnost 1 1 1 2 1 6 0,2
7 Humanistická aliance 2 2 0
8 Akce za zrušení senátu a ... 2 4 5 1 1 1 14 0,5
9 Naděje 4 1 2 1 2 3 13 0,5

11 Republikáni Miroslava Sládka 11 8 5 4 2 9 2 1 42 1,6
12 Cesta změny 1 1 1 1 4 0,2
13 Česká strana národně sociální 5 4 4 5 4 22 0,9
15 Strana zdravého rozumu 1 1 2 0,1
16 Strana venkova - spojené občanské síly 1 2 7 1 1 1 2 15 0,6
19 Česká pravice 0
20 Republikáni 1 1 0
21 Sdružení nezávislých 6 10 9 7 6 13 3 1 55 2,1
22 Občanská demokratická strana 73 83 75 82 51 71 4 15 454 17,6
23 Komunistická strana Čech a Moravy 82 82 96 119 80 89 11 32 591 22,9
24 Moravská demokratická strana 2 3 1 4 1 11 0,4
25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 50 43 41 35 63 66 5 1 304 11,8
26 Strana za životní jistoty 1 4 3 3 2 2 1 16 0,6
27 Pravý Blok 2 2 9 3 2 18 0,7
28 Strana zelených 9 11 5 17 8 6 56 2,2

Celkem platných hlasů 410 397 379 457 358 460 47 70 2578

Celkem voličů 817 828 631 889 776 903 111 132 5087

Účast voličů (%)50 47 60 51 46 50 42 53 50
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Rozhovor s Jaroslavem Dostálem, správcem tovačovského zámku

Tovačovský zámek byl
založen ve druhé polovině 11.
století jako útočiště lovců,
později jako chráněná vodní
tvrz. Za panování Ctibora
Tovačovského byl přestavěn na
raně renesanční vodní hrad
a v roce 1492 byla dokončena
„Spanilá“ věž vysoká 96 m.

Tovačovský zámek patří mezi
nejvýznamnější architektonické
soubory u nás a zaslouží si
velkou pozornost veřejnosti.

O rozhovor do prázdninového
dvojčísla KZ jsem proto požádal
správce tohoto zámku pana
Jaroslava Dostála.

Pane Dostále, jaká je
novodobá historie tova-
čovského zámku, řekněme
poslední čtvrtstoletí?

Náš zámek byl do konce 80. let
20. století z větší části využíván jako
obvodní zdravotní středisko a sloužil
jako muzeum socialistického
zemědělství. To bylo naštěstí pro
velkou „úspěšnost“ záhy zrušeno.
V následujících letech zámek příliš
nežil a až poté, co jej získalo do
majetku město Tovačov v roce 1994,
začal do jeho prostor pronikat život.

Co jste začali řešit v prvních
dnech po převzetí zámku?

Chtěli jsme a chceme, aby byl
zámek kulturním a společenským
centrem Tovačova i okolí. To
znamenalo okamžitě začít jednat
s Ministerstvem kultury ČR,
památkáři a dalšími institucemi
o navrácení tovačovského mobiliáře,
který byl rozvezen po celém území
republiky. A samozřejmě byly nutné
některé stavební úpravy.

Mohl byste nám říci, o jaké
zásadní úpravy se jednalo a jak
byly financovány?

Všechno začalo pracemi na
statice, náš zámek je dnes kompletně
staticky zabezpečen a částku na toto
zajištění, více než 10 mil. Kč, hradil
stát a město Tovačov. Obnovili jsme
také arkády na nádvoří, které byly
zazděny a o částku 3,5 mil. Kč se
znovu rozdělilo město a stát. K tomu
jsme museli zajistit zabezpečení
budovy zámku dešťosvody a provést
některé další úpravy.

V současné době opravujete
zámeckou kapli. Kdy bude
dokončena a kolik tato akce
stála peněz?

Oprava zámecké kaple je jednou
z nejvýznamnějších akcí nejen
zámku, ale i města. Chceme, aby
byla dokončena na podzim, rád
bych, aby to bylo u příležitosti
tovačovských hodů koncem září.
Tato akce si vyžádala státní dotaci
5 mil. Kč od Ministerstva kultury,
tentokrát bez spoluúčasti města. Rádi
bychom ji využívali také pro konání
různých slavností, nabízí se např.
svatební obřady.

Ke „Spanilé“ věži nedávno
přibyla přístavba. Proč jste
k tomuto kroku přistoupili?

Jedná se o dobudování vře-
tenového schodiště a obnovu
renesanční komnaty ve věži.
Smyslem těchto akcí je dostat objekt
zámku do podoby, jak jej známe
z historických obrazů a maleb. Na
vřetenové schodiště jsme získali
příspěvek od Okresního úřadu
v Přerově.

Při pohledu na věž po-
zornému oku neunikne mírné
naklonění. Čím je způsobeno?

Jedná se o naklonění kovové horní
části, tedy špičky věže, a je způ-
sobeno pracemi, které na věži pro-
bíhaly. Pro vaši orientaci mohu
doplnit, že věž sloužila určitou dobu
také jako vodojem. V současné době
je uzavřena, protože dokončujeme
některé práce. Otevřena by měla být
v letních měsících.

Nezdá se vám přesto věž málo
výrazná a nestálo by zato také
opravit její fasádu?

Ano, chceme obnovit i barevnost
věže, což přispěje k jejímu zvi-
ditelnění i z větší dálky. Původně
měla věž růžovobílé kvádrování, čímž
byla velmi nápadná. Až ve 20. letech
minulého století za pana Gutmana
došlo k omítnutí šedou barvou.

Jak jste spokojeni s počtem

návštěvníků vašeho zámku?
Návštěvnost našeho zámku má

stoupající tendenci. V roce 1995
navštívilo náš zámek 4 tisíce lidí,
v loňském roce to bylo téměř 18 tisíc
návštěvníků. Uvědomte si, že v tomto
čísle navíc nejsou započítáni účastníci
kulturních akcí, které pořádáme. Za
rok 2002 snad překonáme
v návštěvnosti i rekordní rok loňský,
možná i díky tomu, že se na našem
zámku natáčel i jeden díl pořadu
„O poklad Anežky České“.

K velkému počtu návštěvníků
napomáhá i levné vstupné, do roku
1999 jsme byli nejlevnější u nás, nyní
je vstupné 40 Kč a poloviční 20 Kč.

Jaké kulturní akce je možné
na tovačovském zámku na-
vštívit?

Akcí je opravdu celá řada, jedná
se o zahradní slavnosti, zámecký
ples, sjezd strašidel nebo atypické
noční prohlídky, kdy se představují
bývalí páni zámku nebo bájné bytosti.



7-8/2002Kojetínský zpravodaj

- 5 -

Rozhovor s Jaroslavem Dostálem, správcem tovačovského zámku

Zprávy z mikroregionu

Okresní úřad Přerov
referát sociálních věcí a zdravotnictví
- oddělení zdravotnictví
Prof. MUDr. Jiří Králík, Dr.Sc.
Smetanova 4
750 83 Přerov

Vážený pane profesore,

starostové členských obcí a měst
mikroregionu Střední Haná se na
svém zasedání dne 28. 5. 2002
zabývali mimo jiné otázkou úpravy
pohotovostních služeb LSPP
v regionu Kojetín tak, jak jste o nich
informoval starostu města Kojetín
svým dopisem z 22. 5. 2002.

Starostové mikroregionu Střední
Haná vyjádři l i nesouhlas
s uvažovanými změnami a trvají na
původním rozsahu služeb LSPP
v Kojetíně.

Z informací uvedených ředitelem
Záchranné služby Přerov sice
vyplývá, že v nočních hodinách
nedosahuje průměr ošetřených
pacientů ani jednu osobu na noc.
Přesto musím konstatovat, že
takovéto vyčíslení je zavádějící a nic
neříká o tom, kolik skutečně
potřebných pacientů tuto službu
využilo a kolika z nich možná
zachránila život.

Vážený pane profesore, myslím,

že se oba dva - Vy jako odborník
a lékař a já jako laik a představitel
mikroregionu - shodneme na tom,
že tato služba má význam i tehdy,
jednalo-li by se o záchranu byť
jediného člověka za rok.

Chápu, že k tomuto kroku jste byli
zřejmě donuceni nedostatkem
finančních prostředků, přesto se
domnívám, že jsou oblasti, na
kterých se šetřit nemá a je jen na
zainteresovaných osobách, jak
dokáží uvedený problém vyřešit.
Omezení této pro občany významné
služby striktním oznámením je podle
mého názoru cestou nejjednodušší,
ale také nejhorší.

Na závěr mi dovolte uvést všechny
členské obce a města mikroregionu
Střední Haná: Křenovice, Lobodice,
Měrovice, Němčice n.H., Oplocany,
Obědkovice, Polkovice, Stříbrnice,
Tovačov, Troubky, Uhřičice, Ivaň,
Chropyně, Záříčí, Tvorovice
a Kojetín.

Vážený pane profesore, doufám,
že toto stanovisko mikroregionu
Střední Haná přispěje k oboustranně
přijatelnému řešení uvedeného
problému.

S pozdravem
 Ing. Jiří Šírek

předseda mikroregionu
Střední Haná

Stanovisko mikroregionu Střední Haná k omezení provozu Lékařské služby první pomoci v Kojetíně

Představitelé mikroregionu Střední Haná se zabývali otázkou omezení této služby v Kojetíně a pověřili předsedu
mikroregionu zaslat Referátu sociálních věcí a zdravotnictví OkÚ Přerov dopis s nesouhlasným stanoviskem k této
záležitosti. Celý text dopisu ze dne 26. 6. 2002 otiskujeme.

10. srpna proběhne v zámku tradiční
Tovačovský portál - přehlídka
folkových a countryových skupin.

Z vašich slov je patrné, že za
posledních 8 let se podoba
i život na tovačovském zámku
výrazně změnil k lepšímu. Komu
jste za to nejvíce vděčni?

Myslím si, že je to díky celé řadě
nadšenců a příznivců našeho zámku.
Nejvýrazněji se však o všechno
pozitivní zasadilo město Tovačov
v čele s paní starostkou Dopitovou,
která je tovačovským patriotem
a hodně pomohla.

Jaké jsou vaše plány do
budoucna?

Samozřejmě budeme pokračovat
ve zvelebování tovačovského zámku.

Jeho rozsah bude záviset na výši
finančních prostředků, které se nám
podaří zajistit. Rádi bychom začali
s rekostrukcí zámeckého parku, který
byl založen jako anglický park.
Důležité také bude začít
s přestavbou bytů v zámku na
ubytovací zařízení, kterého by mohli
využívat hlavně cykloturisté, jichž
v poslední době přibylo v souvislosti
s vybudováním cyklistických tras
a s rozvojem této turistické činnosti.

Pane Dostále, děkuji vám za
rozhovor a přeji vám zdar při
úpravách tovačovského zámku,
hodně příznivců a spokojených
návštěvníků.

Otázky: Ing. J. Šírek
Foto: archiv MěÚ Tovačov
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Za Vladimírem Novotným

Vše vydal jsem,
co žilo v činech ve mně.
V prach proměněn
jsem popel matky země ...

V pátek l4. června 2002 jsme se
za účasti široké veřejnosti rozloučili
s kojetínským rodákem panem
Vladimírem NOVOTNÝM, jehož
životní cesta je vymezena daty 29.
květen 1921 - 9. červen 2002.

V osobě Vladimíra Novotného
odešel dlouholetý kojetínský
kronikář, spisovatel, dramatik
a herec, který déle než půl století
sloužil amatérskému divadlu.

Vladimír Novotný se narodil
v Kojetíně a rodnému městu zůstal
po celý svůj život věrný. Do mysli
občanů města a celého širokého
okolí se zapsal především jako herec.
Divadlo hrál již jako středoškolský
student, stál u zrodu divadelního
souboru Hanácká scéna Kojetín
a s tímto souborem hrál padesát let.
(Po určité generační krizi v souboru
pomáhal jeho činnost obnovit
a znovu si s mladými herci zahrál).

Určitou dobu získal angažmá
v operetě Krajské oblastního divadla
Olomouc (dnes Moravské divadlo
Olomouc).

Vladimír Novotný vytvořil na jevišti
mnoho krásných divadelních postav,
jimiž se zapsal do srdcí i paměti
diváků. Na divadelních přehlídkách
a soutěžích (od okresních až po
národní) získal mnohá ocenění
a uznání. S kojetínskou tvůrčí
skupinou Signál 64 spolupracoval
jako filmový herec.

Kromě herecké práce se Vladimír
Novotný věnoval také literární
činnosti. Psal prózu, verše,
rozhlasové, divadelní a televizní hry.
Československý rozhlas vysílal
postupně jeho sedm rozhlasových
her. Československá televize
připravila již v roce 1956 inscenaci
jeho hry „Nashledanou Luciene“.
Postupně pak byly uváděny další.

Vladimír Novotný psal také divadelní
hry pro Hanáckou scénu Kojetín.
V roce 1957 nastudovala Hanácká
scéna jeho hru „Dorotka“, v roce
1980 „Trápení přespolního jezdce“.
V roce 2000 dokončil komedii
„Aranžéři“.

Vladimír Novotný psal také
povídky, fejetony, verše, publikoval
v literárních časopisech českých
i zahraničních.

Život Vladimíra Novotného se
uzavřel v neděli 9. června 2002.
„Odešel člověk slova i srdce
laskavého“. V kulturním a spo-
lečenském životě města Kojetína
a širokého okolí zanechal hlubokou,
trvalou a dobrou stopu. Děkujeme
mu za ni!

Čest jeho památce!

Dr. František Řezáč

29.března 2002 zazněly další
české skladby v Brazíl i i  pod
taktovkou pana dirigenta Artona
Pisca. V loňském roce jsme
publikovali článek „Kojetín-Brazilie“,
nyní chceme seznámit naše čtenáře
z další činností Teatro Levino de
Alcantara. Při této pří ležitosti
zavzpomínáme na kojetínskou
rodačku paní Miluši Neradilovou,
která žije v Brazílii, avšak nezapřela,
že pochází z kapelnické rodiny p.
Hrozy z Kojetína. Našla své přátele
v hudební škole Escola de Musica de
Brazilia. Jak sama prohlašuje, se
svou hudbou je šťastná a spokojená.

S přibývajícím věkem se stále vrací
ve vzpomínkách na rodnou Hanou
a vzpomíná také na skladby, které
se hrály v době jejího mládí. Již čtvrtá
generace rodiny Neradilovy bydlí ve

Česká hudba v Brazílii

střední části Brazilie v moderním
městě Taguatinga. Díky její neteři
pí. Kratochvílové, roz. Olšanské,
která bydlí v Chropyni, byly české
skladby zachovány a dostaly se až
do tak vzdálené Brazíl ie.
V hudebním souboru Eskole de
Musica se stává paní  Miluše
propagátorkou české hudby
v Tuguatingy.

České skladby pro vystoupení
orchestru jí připravuje pí. L.
Kratochvílová, dcera bývalého
kapelníka Aloise Olšanského.
První vystoupení české hudby se
konalo v loňském roce, kde
zazněly tóny českého pochodu
„Vlasti zdar“ od Aloise Olšanského
pod taktovkou dirigenta Ayrtona
Pisca. Orchestr se rozšířil o další
hudebníky. Jsou v něm zastoupeni

jak žurnalisté, veřejní činitelé,
psychologové, tak studenti ve věku
20 - 30 let. Ze souboru skladeb, které

byly doručeny do Brazílie, byl
uskutečněn koncert orchestru
Art Brazília, kde byla přednesena
skladba „Sokolská láska“ od
Františka Kmocha v podání
sólistů Luiz Henrigue Oliviera
a Luciana Tavarese Renato de
Padua - český text pro brazilské
sólisty připravila pí. Miluše
Neradilová. Další skladbou
programu byla skladba
„Ay,Ay,Ay“ od Pereze Frei se
sólistkou Luciana Taveres, pro
kterou překlad této písně
připravila v portugalštině rovněž
pí. Miluše Neradilová.

Orchestr sklidi l veliký
úspěch, dokonce přišli kame-

ramani a filmovali celý večer. Příští
den už se všichni viděli v televizi
a obdivovali paní Miluši, která ve
svém věku nachází sílu docházet
čtyřikrát v týdnu do školy a cvičit
2 hodiny. Pan dirigent potvrdil
novinářům, že na zkoušku přichází
jako první a poslední z ní odchází.
Můžeme říct, že paní Miluši hudba
drží k radosti a k životu, prostě
„hudba je její živel“. Po produkci zašli
kameramani i do jejího bytu, kde ji
filmovali a dokonce musela zahrát
některé skladby.

V tomto roce dovrší paní dona
Miluše Neradilová 82 let. Ze srdce jí
přejeme hodně pevného zdraví
a ještě mnoho pěkných chvil
v souboru „Orchestra Art Brazília“.

Ing. Antonín Kratochvíl
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Otázka: „Jak tráví Vaše děti letní dny v Kojetíně?“

Anketa

6. Chodíme na koupaliště.

12. Jelikož jsem pracovně vytížen, tak
děti chodí s manželkou na koupaliště.
Jinak, když čas dovolí, jezdíme pod
stan.

5. Jdeme třeba ven, na koupaliště nebo
jezdíme do Kroměříže do Podzámecké
zahrady.

11. Jezdí na tábory, ale letos
nepojedou, jinak hlavně na koupališti.

4. Na koupališti.

10. Jezdíme spíš na Zářičák.

3. Protože mám malé dítě, pojedeme
na chatu, jinak na pískovišti před
barákem a na koupáku.

9. No spíš jenom na dvorku a na
pískovišti ve Sladovní.

2. Protože má zlomenou ruku, tak
většinou sedí doma a hraje si.

8. Jezdíme k babičce a na koupák.

1. Většinou na koupališti, vyjma
dovolené.

7. Chodíme na koupaliště.

Otázky: Hana Svačinová a Jana Dvořáková

13. Doma u bazénu.

14. Bohužel nechodíme na koupaliště,
starší syn má ekzém.

15. Syn je ještě malý, koupaliště
zkusíme příští rok.

16. Doma u bazénu.
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„Bouřkový divočák“ - 1. část
Tento příběh se udál před téměř 10 lety těsně

po žních odbývajících se u nás na přelomu
července a srpna, tedy právě v období srnčí říje.
Srnce přiděleného mne toho roku jsem však měl
již uloveného a tak jsem toho dne někdy na
počátku srpna hodlal více méně využít jen k tomu,
abych se na večerní čekané po delší době opět
trochu „provětral“. Jako obvykle jsem se cestou
z Kojetína zastavil po příjezdu do Křenovic na
lehké občerstvení v malém útulném baru, kde jak
uvnitř, tak obzvláště v létě, venku pod pergolou je
příjemné posezení. Takovéto krátké zastavení je
pro mě už něco jako nějaký rituál, při němž se
prakticky až na poslední chvíli definitivně
rozhoduji, kam se toho dne do honitby vydám.

Zmíněného dne jsem se v baru setkal
s mladším členem našeho tehdejšího MS,
shodou okolností svým jmenovcem,
kterému říkáme Jurin. Od něj jsem se
dozvěděl, že v rozsáhlém lánu
dozrávající kukuřice, začínajícím na
Podsedku něco přes 1 km za
Křenovicemi a táhnoucím
se podél remízu
Potoky na Podliščí
až téměř k Dou-
bravnímu mostu,
jsou prokazatelně
divočáci. Vycházejí
prý už navečer
z rohu lánu na
sousední pšeničné
strnisko směrem ke
Stříbrnicím. Víc
mně říkat nemusel,
neboť to úplně
stačilo, aby o místu
dnešní večerní
čekané bylo roz-
hodnuto. Vyzval jsem
Jurina, aby se se mnou této
večerní čekané zúčastnil.
Navečer za pěkného, ale dosti
dusného letního počasí jsme místy
zatravnatělou polní cestou společně
došli přibližně ke středu okraje zmíněného
kukuřičného lánu. Zde se cesta lomila v pravém
úhlu doprava a vedla těsně podél okraje
kukuřičného pole k jeho rohu vzdálenému asi 150-
200m, kde navazovala na polní cestu vedoucí
zprava od Stříbrnic a doleva zase těsně podél
okraje kukuřičného pole mírně do kopce na
Podliščí a pokračující pak za ním s kopce dolů k
Doubravnímu mostu a Doubravám.Viděno od
Křenovic navazoval kukuřičný lán svým levým
okrajem po celé své délce na rozsáhlý několika
hektarový listnatý remíz Potoky, jinak k jeho
zbývajícím stranám se přimykalo jen pšeničné
strnisko se slámou, buď ještě volně ležící, nebo již
svázanou v malých hranolovitých balících. Po
příchodu na dotyčný roh kukuřičného lánu se
ukázalo, že milý Jurin měl skutečně pravdu.
V prořídlém, ale už pořadně  vzrostlém porostu
kukuřice bylo vidět četné starší i čerstvé stopy jak
od srnčího, tak zejména od divočáků. Po vzájemné
dohodě jsem zaujal místo k čekané na strništi

s ohledem na možný večerní vítr asi 50 m níže od
rohu kukuřičného lánu směrem ke Stříbrnicím
a Jurin, který v té době vlastnil jen brokovnici, se
vrátil až téměř k ohbí cesty a zaujal místo k čekané
na strništi asi 30 m od okraje kukuřičného lánu,
takže jsme na sebe vzájemně velmi dobře viděli.
Snesl jsem si několik blízkých balíků slámy
a z nich jsem si učinil střeleckou záštitu, která mně
zároveň mohla posloužit jako výborná opora pro
kulovnici v případě výstřelu. Za ní jsem se
pohodlně usadil na malé skládací plátěné rybářské
židličce, kterou si pro takové podobné situace
obvykle nosím. Seděl jsem, sledoval přitom před
sebou oba okraje vedoucí nalevo i napravo od rohu
kukuřičného lánu hlavou se mi honily různé

myšlenky, takže své ostatní okolí
jsem ani příliš nevnímal. Z tohoto

veselého i vážného přemítání mě
s nastávajícím soumrakem vyrušilo

teprve vzdálené zahřmění. Ohlédl jsem
se a spatřil, jak šikmo vpravo za mnou

se na severozápadním obzoru hrozivě kupí
bouřková mračna. Bylo evidentní, že přijde zřejmě
pořádná letní bouřka, která buď předčasně ukončí
naši večerní čekanou, nebo přijde hned po ní. Za
dané situace se mně jevilo jako nejrozumnější tuto
večerní čekanou včas ukončit. Pomalu jsem se tedy
chystal sbalit svá „fidlátka“, když v „tichu před
bouří!“ jsem v rohu kukuřičného pole zaslechl
zřetelné zašustění a zalámání, které mohlo
pocházet jen od černé zvěře. Vzápětí se asi 500
m přede mnou na horizontu na cestě u kukuřice
objevil náš „myslivecký hajný“ Jaryn spěchající
před blížící se bouřkou domů do Stříbrnic. Vítr
vanul od něj přímo na mě. Vstal jsem, zamával
na něj, což ihned zpozoroval a pochopil, poněvadž
se okamžitě zastavil a pak odbočil doleva na
strnisko a záhy se ztratil vpravo přede mnou pod
horizontem v terénní muldě v Kolínkách. Znovu
jsem dosedl na židličku, pohledem se vrátil zpět

k rohu kukuřičného pole a překvapením se mně
zastavil dech. Asi 20 - 30 m výše nad rohem stál
pěkně na široko na cestě u strniska jistící lončák.
Rázem jsem se cele soustředil jen na to, jak bych
ho s ohledem na blížící se bouřku co nejvýhodněji
ulovil, t.j. jak to provést, aby po event. zásahu
z místa nástřelu vůbec neodběhl. Jen jakýsi sotva
slyšitelný vnitřní hlas mě varoval, že pokud ho
zasáhnu a na místě nástřelu nezůstane, že zcela
nepochybně odběhne zpátky do kukuřice, což pak
může být i pořádný malér. Ideální by tedy bylo,
kdyby po zásahu zůstal „v ohni“, čímž by odpadl
jeho jinak velmi pravděpodobný a možná i dost
svízelný dosled v kukuřici. Nabízející se ránu
„na slecho“, nevím proč právě u divočáků tak

houževnatě tradovanou, jsem kategoricky
odmítl jako nemysliveckou a riskantní,

i když samozřejmě nepochybuji, že
pokud opravdu „sedne“, svůj účel

beze zbytku splní. Pokud  však
ale, a to žel dost často,

„nesedne“, je obvykle pří-
činou těžkého poranění,

v jehož důsledku pak
divočák většinou ne-
dosledován, dříve či
později, bezesporu za
velkých útrap, bez
užitku někde uhyne.
Něco jiného ovšem je,

jedná-l i se o ránu
dostřelnou na nevelkou

vzdálenost. Mohl jsem sa-
mozřejmě uvažovat např.

i o účinné ráně přímo na přední běh ke
kohoutku, ale i tu jsem pro obvykle

velké poškození zvěřiny odmítl.
A tak jako nejspolehlivější  se
mně jevila dobrá myslivecká
rána na komoru, zvláště je-li při

ní střelou proťata i aorta (břišní tepna) probíhající
pod páteří a rozrušena, třebas jen málo, i hrudní
páteř. Toto vše mně bleskově proběhlo hlavou,
než jsem se téměř stejně tak rychle rozhodl zkusit
tedy za daných okolností, poněkud vyšší
komorovou ránu těsně za přední běh. Žel zůstalo
jen u zbožného přání. Spoléhaje se na své junácké
lovecké štěstí a svou osvědčenou uherskobrodskou
springfieldku, natáhl jsem napínáček a bez
jakéhokoliv loveckého třesu klidně zamířil tam,
kam jsem hodlal umístit zásah a stiskl spoušť. Hned
jsem však viděl, že je zle. Divočák totiž „v ohni“
nezůstal. Naopak se bleskově otočil a zmizel
v kukuřici, odkud pak bylo slyšet hlasité praskání
a lámání směřující a vzdalující se šikmo vpravo
ode mě k Potokám, které rozhodně nemohlo
pocházet jen od jednoho kusu. To bylo ovšem
velmi mrzuté, poněvadž jsem tak nemohl
zaslechnout, jestli praskání a lámání způsobené
event. zasaženým divočákem neskončilo někde
poblíž v doslechu, což by mohlo být dobrým
znamením i jistým vodítkem při dohledu.

MVDr. Jiří Malý
pokračování příště
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

První stupeň ZŠ náměstí Míru ve Vičanově

Dvacátého sedmého května ráno před osmou hodinou se u naší školy
žáci 1. - 4. ročníku shromažďovali s neobvyklou zátěží - těžkými kufry, které
převážně přivezli rodiče. Prváci, druháci, část třeťáků a kufry se vezli autobusy,
zbytek třeťáků a čtvrťáci jeli vlakem na Školu v přírodě ve Vičanově
v Hostýnských horách. Na celý týden! Pro mnohé z mladších dětí to byl
první týden v jejich životě bez maminky. A jak pěkně to zvládly! Noční
pohled na spokojeně oddychující děti v postýlkách byl učitelům
a vychovatelům každý den odměnou za dobrou práci, když je znovu a znovu

přikrývali. To bylo nějakého běhání, skákání, her s míči a soutěží každé
odpoledne a mnohokrát i večer, když děti zvládly dopolední vyučování. A ta
neobvyklá výuka! Pod rozlehlou lípou si čtvrťáci opakovali slovní druhy,
podstatná jména a shodu přísudku s podmětem, na lavičkách u vyhaslého
ohniště druháci procvičovali sčítání a odčítání v obrázcích, které si sami
vybarvovali, a ve stejné době si třeťáci pod vysokým smrkem formou hry
procvičovali učivo z prvouky - druhy květenství. A tak to šlo skoro každý
den! Ranní rozcvičky, bodování úklidu, stavění domečků v lese, hledání
pokladu, míčové hry, přednášky o hvězdách a první pomoci, noční hry
a karneval nás zaměstnávaly od rána do večera.

Ve čtvrtek jsme brzy vzhůru,
půjdeme na velkou túru.
Po snídani hned náš tým
vyšlápl si na Hostýn.

Celou cestu v hustém lese
nenápadně učíme se.
Hostýnek se zvolna blížil,
když nám plzák cestu zkřížil.

Zážitky z celodenního výletu naší asi stotřicetičlenné školičky popsala při čekání na autobus s prváky, druháky a jejich učitelkami po zajímavé túře
na Hostýn Mgr. Alena Berglová:

Asi v půlce naší túry
všímáme si velké můry,
ohrozí nás tahače,
když hledáme vstavače.

Stačíme si prohlédnout,
jak si žere lýkožrout
chodbičky pod kůrou stromů,
kterými se vrací domů.

Prohlížíme pařez, druhý,
počítáme letokruhy.
Pak sledujem mraveniště,
snad nechytnem zase klíště...

Na Hostýně řízek sníme,
pak si kostel prohlížíme,
u stánků si nakoupíme,
až k vrtuli vystoupíme.

Zvládneme i dlouhé schody,
napijem se svaté vody,
spěcháme na autobus,
zpátky je to cesty kus.

Na zastávce autobusu
údivem otevřem pusu -
ve tři jsme tu a jsme rádi,
ujeli nám, kamarádi!

Při takovém počtu dětí je třeba také pečovat o různé neduhy nebo ošetřovat
drobné i větší úrazy. O to se vzorně starala MUDr. Jarmila Ševčíková
z Olomouce. Kontrolovala nám též jídelníček a zdravotní nezávadnost
potravin, které jsme zde konzumovali.

Ve Vičanově bylo krásně, všude kolem nádherná krajina, rozkvetlé louky,
lesy, vonící pryskyřicí, ale po týdnu jsme se těšili domů všichni. Děti na své
rodiče, prarodiče, sourozence a dobroty, které umí jen maminka, a dospělí
na odpočinek od celodenních nekončících starostí a péče.

Škola v přírodě splnila svůj cíl - strávit několik dní na zdravém vzduchu
a přitom stále pokračovat i ve vzdělávání - a jak nám prostředí nabízelo - co
nejzajímavější formou.                                          Mgr. Marie Ševčíková

učitelka 4.B, ZŠ nám. Míru 83

Pohádková škola

Naši starší žáci z 6. - 9. tříd připravili pro mladší kamarády ke Dni dětí
putování českými pohádkami. Malá oslava připadla na pátek 7. června,
protože v ten pravý den byly nižší třídy na škole v přírodě.

Celý měsíc před samotnou akcí připravoval celý štáb vše potřebné. Každá
třída z II. stupně si vzala na starosti jednu českou pohádku - převedla její
příběh do dovednostních soutěží, připravila i náležité pomůcky i výtvarné
doplňky. V žákovské knihovně se utajeně připravovaly titulní obrázky
s oblíbenými pohádkovými postavami.

Bohužel počasí nám nepřálo a celá akce se musela přenést pod střechu
školy. Původní prostor kolem stadionu a rybníka se zatím schoval pod deštivé
mraky. Brzy ráno dorazili první organizátoři a zahájili úpravu tříd a vybavení
stanovišť pomůckami a v dohodnutý čas byla zahájena celá akce. „Maloši“
si vylosovali, kde zahájí svoji pouť a vyrazili vstříc pokladu, který čekal na
každou skupinu po splnění všech úkolů v pohádkách.

Na všechny čekalo celkem osm českých pohádek, každá byla uvedena
krátkou veršovanou částí, která dětem prozradila jejich úkol. Při plnění
obtížných prvků soutěžícím pomáhaly populární pohádkové postavy. Děti
mohly na škole potkat Dlouhého, Širokého, Bystrozrakého, Rumcajse,
Bajaju, Elišku ze mlejna, čertíky, vodníky, princezny, prostě všechny známé
figurky. Dvě a půl hodiny trvalo rojení a napínavé hledání pokladu za pomoci
slepého rytíře celou oslavu Dne dětí dovršilo.
Barbora Kalousová z 2.A si zapsala:

„Na dětském dnu se mi líbily všechny soutěže, hry, nejvíc se mi líbily
úkoly, hlavně ty těžké. Jak jsme běhali ze třídy do třídy. Nejlepší byl
Bystrozraký. Prostě se mi líbily všechny pohádky. Pěkné bylo chození na
chůdách. Byl to můj nejhezčí školní den. Zcela se mi líbilo úplně všechno.
Chtěla bych mít takový každý den. Prožila bych to klidně ještě padesátkrát.“
Organizátoři se rozhodně nemají za co stydět a patří jim všem poděkování
i malá odměna připravená v cukrárně.

Mgr. Z. Šípek
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Základní škola Kojetín, Sv. Čecha

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ Den dětí na ZŠ Sv. Čecha ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

Prázdninový pobyt dětí

Již čtvrtým rokem pořádá Školní družina při
ZŠ ul. Sv.Čecha v Kojetíně týdenní prázdninový
pobyt dětí ze školní družiny. V loňském roce jsme
putovali po Beskydech s lesními skřítky na chatě
Bílá a kromě výletů, sbírání borůvek
a koupání jsme plnili různé úkoly k celodenní hře.
Od 30. 6. - 2. 7. 2002 vyjíždíme opět do Jeseníků,
kde se nám velmi l íbí, je tady čistá
a krásná příroda. Místo pobytu je chata Václavov
u Oslavy. Celodenní hru máme motivovanou
„Cestou kolem světa“. Je zde možnost výletů do
okolí, např. hrad Rabštejn, Rešovské vodopády,
NPR „Rašeliniště“ a dále nás čeká koupání,
nedaleko chaty budeme mít k dispozici hřiště na
fotbal, vybíjenou a ringo. Zbývá nám jenom
poprosit sluníčko o pěkné počasí.

Alena Pátková

Foto Jana Dvořáková
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Gymnázium Kojetín KOJETíN

Nabídka kurzů pro studenty
a veřejnost na Gymnáziu Kojetín ve
školním roce 2002 - 2003
Jazykové kurzy:
angličtina, němčina, francouzština.
Kurzy jsou určeny pro začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé bez rozdílu věku a pro
nejmladší děti ve věku od 10 - 13 let. Cena
jazykových kurzů je 1.200,- Kč za jedno pololetí
(17 týdnů, tj. 34 hodin).

Informatika:
základní obsluha PC, práce s MS OFICE, práce
s internetem.
Kurzy IVT jsou dvouměsíční v rozsahu 2 hodin
týdně, cena IVT kurzů je 2.400,- Kč (8 týdnů, tj.
16 hodin)
Sport - míčové hry:
Kurzy jsou určeny pro chlapce i dívky ve věkových
kategoriích 12 - 15 let a 16 - 18 let se zájmem
o basketbal, floorbal, nohejbal, házenou, fotbal,
volejbal, baseball.

Cena sportovního kurzu je 650,- Kč za jedno
pololetí (17 týdnů, tj. 34 hodin).

Všechny kurzy povedou zkušení lektoři. Výuka
bude probíhat v učebnách, tělocvičně a venkovním
sportovním areálu gymnázia.

Zápis do kurzů proběhne ve dnech 2. a 3. září
2002, vždy v 16.00 hodin v budově Gymnázia
v Kojetíně, Svatopluka Čecha 683.
Bližší informace k jednotlivým kurzům vám
poskytneme na telefonním čísle  0641/
763499, 0641/761833.

Gymnázium Kojetín informuje

Ve školním roce 2001/02 bylo na Gymnázium
v Kojetíně přijato do osmiletého studijního oboru
30 žáků z 45 uchazečů a do čtyřletého studijního
oboru 30 žáků z 62 přihlášených zájemců
o studium. Všem přijatým blahopřejeme a těšíme
se na ně v září 2002.

K. Švédová, ředitelka gymnázia

Dne 19.června se konala, poprvé v okrese
Přerov, malá chemická olympiáda. Sešlo se nás
tam dvanáct „bláznů“, kteří ještě teď alespoň
trochu myslí na školu. Soutěže se zúčastnili žáci
sedmých a osmých tříd. Začali jsme v 8.30 a do
9.50 vyplnili celkem 5 listů s testy z různých
odvětví chemie. Asi po hodině nastalo vyhlášení
výsledků, a jak se ukázalo, vůbec nezáleželo na
tom, z jaké třídy kdo byl. Úspěšné bylo

Gymnázium Kojetín s 1. a 2. místem pro Jana
Matušku a Martina Režného a 5. místem, které
získal jako nejmladší účastník, jediný zástupce
žáků 7. tříd, Martin Juřen. Nejlepší 3 byli
samozřejmě odměněni a soutěž se bude konat
opět v příštím roce. Nechcete se zúčastnit také,
pokud si troufáte...?

Martin Režný, student Gymnázia Kojetín

Z žákovského parlamentu Gymnázia
Kojetín

Parlamentní prázdniny začínají nejen
poslancům Parlamentu ČR, ale i nám, zástupcům
studentů Gymnázia Kojetín. Máme za sebou další
rok perné práce, i když ne vždy se naše aktivity
setkaly s patřičnou odezvou.

Kromě tradičních akcí - listopadový volejbalový
turnaj smíšených družstev gymnázií hanáckého

regionu, vánoční a velikonoční tematické soutěže,
turnaj v přehazované a nohejbalu určený žákům
kojetínských škol v rámci oslav Dne dětí - jsme
jako novum letos uspořádali dlouhodobou soutěž
o Evropské unii, kdy žáci i většina učitelů po
čtrnáct dnů chodili v barvách zemí EU a odpovídali
na záludné otázky vztahující se k reáliím daných
zemí. Podobnou formou se slavil 28. října vznik
ČSR, svatováclavské svátky, nezapomnělo se ani
na sv. Patrika, Valentýna , Den učitelů apod.

Poslední velkou událostí byla oslava Dne dětí,

kterou si připravil ŽP a studenti vyššího gymnázia
pro své mladší spolužáky - soutěžilo se ve
floorballe, scrabble, hrál se turnaj ve stolním
tenise, twister a na závěr se kufrovalo. Všichni
dostali buď malou, nebo velkou odměnu - podle
zásluh a úspěšnosti. Ceny  financoval Nadační
fond GK, KRPG a také naši stálí a věrní sponzoři:
firma Kalovský, p. Kočičková, p. Korvasová,
p. Hrdá, p. Kučírek a p. Dejdarová. Všem moc
děkujeme, protože teprve tehdy, když je o co hrát,
má hra smysl.

MěDDM Kojetín informuje ...

Aqua centrum Vyškov 21. 5. 2002
Výlet jsme pořádali pro ZK Klubíčko a ZK KSH.
Všichni zúčastnění se měli možnost povozit na
tobogánech, podívali se do sauny, vyzkoušeli si
všechny druhy atrakcí. Nejnavštěvovanější byl
velký tobogán a malý tobogán pro menší děti.

Cyklostezkou do Záříčí 5. 6. 2002
Jezdíte rádi na jízdním kole? Mohu Vám říci, že je
to paráda projet se mezi poli, travnatými
stezkami... pozorovat krásnou krajinu, roz-
dováděné vrabce a třeba kosa, který právě sezobl
červíka... je to paráda... jen tak uhánět na kole
krajinou...

Ve středu si tento pocit mohlo vychutnat
15 cyklistů, kteří prozkoumávali terén směrem do
Záříčí. K dobré atmosféře přispěl i skvělý buřtík,
který jsme si opekli na chatě mysliveckého
sdružení Záříčí.

„Otázky děda Vševěda“
- celoroční soutěž o poukaz na letní tábor
Celoroční vědomostní soutěž o poukaz na letní
tábor v termínu říjen - červen 2001/2002 byla
ukončena v pátek  7. 6. 2002.

Celkem proběhlo 15 kol, z každého kola
postoupil jeden šťastlivec do losování o hlavní

výhru - poukaz na LT.
Výherkyní se stala Denisa Hanáková z 5.A ZŠ
Sv. Čecha.

Blahopřejeme!!!
Denisa se zúčastní letního příměstského táboru
„Rok na vsi“ v termínu 19. 8. 2002 - 23. 8. 2002.

Den otevřených dveří na vojenském
letišti v Prostějově
31. 5. 2002 již podruhé jsme se vypravili na
vojenské letiště do Prostějova, kde vojáci připravili
pro děti zajímavý den.

Všichni účastníci mohli vidět bojová vozidla
pěchoty (obrněný transportér), terénní
vozidla, vojenský vrtulník - do kterého měli
možnost sednout a prohlédnout si vše
zblízka.

Vojáci vystřelovali padáčky, rozdávali
oznaky, předvedli dětem ukázky bojového
umění, výcvik strážných psů, děti si mohly
zastřílet na trenažéru, na trávě byl vy-
stavený padák.

Všechno zlý zamete čas...
„Snad se zkusíte všichni na chvíli zastavit
ve spěchu každodenního života a přijmete
pozvání na náš koncert“... těmito slovy

byli pozváni v pátek 24. května 2002 v 18.00
hodin do sálu sokolovny v Kojetíně příznivci
sborového zpěvu a hezkých písniček na koncert
s názvem „Všechno zlý zamete čas...“ Rodičům
a přátelům MěDDM se představili pěvecké sbory
přípravka pod vedením Šárky Indrákové, SO-LA-
SI-DO  a pěvecký sbor CANTAS vedené Mgr.
Zuzanou Zifčákovou, hostující pěvecký sbor Klíček
ZŠ Zachar Kroměříž pod vedením Mgr. Renaty
Vozkové.

Mluveným slovem nás provázela Jana
Formánková. Koncert, na kterém se prezentovalo
80 dětí, byl opravdu neopakovatelným zážitkem
pro všechny přítomné diváky.
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MěDDM Kojetín
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Nadační fond GENÁČEK
pořádá 1. října 2002 v 19.00 hod.

ve Sportovní hale UP Olomouc
koncert v rámci koncertního turné

Vašo PATEJDL Tour 2002 - „SME TU“

Exkluzivními hosty koncertu jsou:
Katarína Hasparová, Peter Nagy a Jožo Ráž.

Cena vstupenek: jednotlivci 290,- Kč
Rodinná (2 dospělí + 2 děti do 15 let,

1 dospělý + 3 děti do 15 let): 1.000,- Kč

Předprodej vstupenek:
Městské kulturní středisko Kojetín - Sokolovna,

tel.: 0641/76 20 46

Městské kulturní středisko v Kojetíně pořádá

„Zájezd do vídeňského Prátru“
27. července 2002

odjezd: 6.00 od Textilu Polák, Masarykovo nám., Kojetín,
cena: 400 Kč (doprava a průvodce)

Program: Vídeňský les, okružní jízda centrem Vídně,
zábavný park Prátr

Městské kulturní středisko v Kojetíně

vyhlašuje tyto kurzy:
Jazykové:

- jazyk německý pro začátečníky i pokročilé
- jazyk anglický pro začátečníky a pokročilé

Cena kurzu za školní rok: 950,- Kč
Praktické:

- základy práce s videokamerou
- studená kuchyně

- výroba adventních věnců a svícnů
- pečení a zdobení vánočních perníků

Cena: dle počtu lekcí - 50,- Kč/1 lekce
Pohybové:

- jóga
Cena: 350,- Kč - 11 lekcí

- taneční a společenská výchova pro mládež
Cena: 500,- Kč - 11 lekcí + závěrečná kolona

Informace a přihlášky:
Městské kulturní středisko v Kojetíně,

nám.Republiky 1033, Sokolovna Kojetín,
tel.č. 0641/76 20 46, 0605/ 81 59 99

Z kultury

Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín
vás srdečně zvou na

K O J E T Í N S K É    H O D Y ,

které se konají ve dnech 16. - 18. srpna 2002

18. 8. 2002 - neděle
9.00 hod. - Jízda králů + průvod Hanáků městem (od Sokolovny na náměstí)
10.00 - 12.00 hod. - Vystoupení národopisných souborů (Masarykovo
náměstí)
12.00 hod. - Setkání rodáků ročníku 1927
13.00 - 19.30 hod. - Koncert dechové hudby Záhoranka, vystoupení
mažoretek, koncert THE BRIDGE BAND, koncert Petra Muka, taneční
vystoupení, vystoupení artistů na chůdách, koncert The Beatles-revival,
koncert Mirage 2000, cimbálová muzika, dětské hry a soutěže, lidový jarmark

Změna programu vyhrazena!

Z programu:

16. 8. 2002 - pátek
20.00 hod. - DISCO SHOW

17. 8. 2002 - sobota
Výstava Signál 64 (Sokolovna Kojetín)
Den otevřených dveří a country večer v Loděnici v Kojetíně
Turnaj „Střední Moravy“ - odbíjená TJ Sokol (Sokolská zahrada)
Zábavný večer se skupinou MOPR (Sokolská zahrada)
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Z kultury
Městská knihovna informuje

Ve dnech 20. a 21.6. uspořádala Městská knihovna besedy s p. Miroslavem Rozkošným, autorem knihy „Z HANÉ DO JERUZALÉMA
A ZPĚT“. Výprava, kterou pan Rozkošný absolvoval byla kolová a jejím cílem byla návštěva historických míst a poznání současného života na Blízkém

východě. „Osamělý mírumilovný poutník“, jak se
pan Rozkošný nazval, šlapal na svém kole
balkánskými státy, dále přes Turecko do Sýrie,
Jordánska a Palestiny. Pak se přeplavil po
Středozemním moři do Pirea a po Egejském
pobřeží dorazil opět do Cařihradu. Pokračoval do
Tróje a poté Řeckem, Bulharskem, Rumunskem,
Maďarskem a Slovenskem až do své moravské
domoviny. Na své cestě našlapal pan Rozkošný
za téměř čtyři měsíce deset tisíc kilometrů. O tom,
co zajímavého se na kolové výpravě přihodilo, je
jeho kniha a také beseda, kterou se zájmem
vyslechli studenti Gymnázia v Kojetíně.

Hana Divilová

Knihovnická minima
pro mateřskou školu

(horní foto)

Pohádková olympiáda
pro žáky základních škol

Z kojetínského fotoalba
Historická fotografie z července 1928 nám

ukazuje řeku Moravu u Kojetína, obleženou
stovkami koupajících se lidí. Dnes ke koupání
využíváme spíše kojetínské koupaliště, které bylo
otevřeno letos 19. června. Časnějšímu otevření
zabránilo popraskané potrubí přívodu vody do
bazénu, které museli opravit pracovníci Technisu

Kojetín s.r.o. Tato porucha znamenala ztrátu
velkého množství vody. Po jejím odstranění však
již nic nebrání návštěvníkům koupaliště
v příjemném koupání, protože i hygienický rozbor
vody je bez závad.

foto: archiv Ing. J. Šírka,
Ing. J. Šírek, H. Svačinová
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Z kojetínského fotoalba

Dětský den a kácení máje v Kovalovicích se uskutečnilo dne 25. května 2002. Ke spokojenosti
všech zúčastněných přispěla dobrá organizace a pěkné počasí.                                                 -jš-

Silná vichřice, která během několika minut
udeřila v pátek 21. 6. na střední Moravu, se
projevila i v Kojetíně. V našem městě spadlo
vlivem větru několik stromů, z nich jeden kaštan
zdemoloval osobní automobil v ulici Závodí.

Od začátku května probíhá rekonstrukce
„Okresního domu“ na Masarykově náměstí.
Pracovníci dodavatelské firmy právě nainstalovali
lešení pro opravu fasády a celkového vnějšího
vzhledu této historické budovy. ➤

➤

➤
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Rozhovor s Jiřím Hübnerem
NINDŽUCU v Kojetíně

NINDŽUCU je staré japonské válečné umění.
Jeho prvopočátky sahají do dávné minulosti. Škola
BUDŽINKAN BUDÓ TAIDŽUCU sdružuje umění
a zkušenosti devíti bojových škol z nichž tři školy
jsou právě zaměřeny na techniky nindžucu.
Trénink v těchto školách obsahuje tradiční boj beze
zbraně i se zbraněmi. Hlavním představitelem této
školy je Sóke Dr. Masáki Hacumi z Japonska, který
je současně nejvyšším učitelem všech těchto devíti
škol. Především díky jeho snaze je toto bojové
umění rozšířeno prakticky po celém světě.

Pod přímou patronací celosvětové organizace
Bujinkan Dójó byla v České republice v roce 1991
založena česká odnož - BUDŽINKAN CZECH
DÓJÓ, jeho zakladatelem a současným
prezidentem je Luboš Pokorný, který je přímým
žákem Sóke Hacumiho.

Pod vedením Šihana Luboše Pokorného pak
studují žáci z celé České republiky. Několik
instruktorů po absolvování příslušné zkoušky
získalo oprávnění toto bojové umění vyučovat.
Mezi ně patří i Jiří Hübner, který v roce 1992
začal s výukou i u nás v Kojetíně.

Pro mnohé z nás je pojem BUDŽINKAN
(NINDŽUCU) velkou neznámou. Můžeš nám
prozradit, co se vlastně pod tímto názvem
skrývá?

Budžinkan je společenství lidí usilujících žít
zdravý život bez poškozování společnosti,

prosazováním vzájemného vztahu přírody
a člověka prostřednictvím bojových cest. Nindžucu
nebo lépe Ninpó je japonský název pro umění
a zkušenosti japonských nindžů.

Co je hlavním posláním BUDŽINKANU?
Prostřednictvím Budó učit studenty žít v souladu

s přirozeným vývojem přírody a společnosti.

Kdy a za jakých okolností ses seznámil
s NINDŽUCU?

V roce 1991 jsem se zúčastnil prvního
semináře, který proběhl v Praze pod vedením
německého učitele Stefana Fröhlicha, tam jsem
se seznámil s Lubošem Pokorným a pak jsem
k němu začal dojíždět na tréninky. A tak to zůstalo
až doposud.

Co Ti NINDŽUCU dává? Můžeš nám říci
něco o své životní filozofii?

Má životní filozofie vychází z toho, co jsem
odpověděl již na první dvě otázky, chci žít zdravý
a naplněný život. Nindžucu, raději používám název
Ninpó, mi dává možnost poznat, jak a čím život
naplnit.

Jak ses stal instruktorem BUDŽINKANU?
Můj učitel Luboš Pokorný mi dal možnost založit

a vést pobočku Budžinkan Czech Dójó a já to
využil. V roce 2000 jsem v Japonsku složil
u Sókeho zkoušku na pátý dan a tak jsem se stal
učitelem Budžinkan budó tajdžucu, k čemuž mám
i příslušné certifikáty.

Můžeš nám v krátkosti představit
kojetínskou školu? Jak vlastně vznikla?

Jelikož jsem z Kojetína, logicky jsem chtěl vždy
mít tady i své dódžó. To mám v budově bývalého
internátu na Závodí 272, kde mívám i tréninky.
Má škola vznikla tím, že se našlo dost lidí, které
oslovuje to, co učím a na mé tréninky chodí.

Z čeho vychází techniky NINDŽUCU a jaké
používáte zbraně?

Ze zkušeností a pochopení přirozeného pohybu
ve spojení s citem pro načasování a vzdálenost.
Jako zbraň lze využít cokoli, třeba obyčejné klíče.

Na co kladeš největší důraz při výuce
v Tvojí škole? Jaká je náplň tréninků? Jaké
platí zásady?

Největší důraz kladu na pochopení správného
přístupu k životu, na komunikaci, na přátelství
mezi lidmi a na spolupráci. Tréninky se snažím
vést ve stejném duchu, jak jsem to zažil
v Japonsku, aby studenti měli prostor vnímat.
Zásada je jediná, pro všechny, včetně mě, platí
pravidla vydaná Budžinkan Dódžó.

Ocitl jsi se někdy v situaci, kdy jsi byl
donucen použít bojové umění?

Bojové umění, které studuji, vstoupilo do mého
života a není možno říct, kdy ho používám a kdy
ne. Spíš bych řekl, že bojové umění uplatňuji
v každé chvíli svého života. Jestli však otázkou
myslíš, zda jsem se již pral, tak odpověď je, že
nejsem žádný rváč.

Řekl jsi mi, že BUDŽINKAN není sport,
ale druh bojového umění. Můžeš
BUDŽINKAN k nějakému sportu přirovnat?

Veškeré sportovní disciplíny jsou zaměřeny na
dosažení výkonu a na vzájemné porovnávání
a poměřování výkonů jednotlivých sportovců nebo
sportovních kolektivů, j iným slovem jde
o soutěžení. Budžinkan učí přežít a ne soutěžně
zápasit, výuka nevede studenty k tomu, aby mezi
sebou soupeřili, cílem je přátelství a porozumění.
Navíc ve znalostech, které jsou v Budžinkanu
předávány, nelze soutěžit.

Jako instruktor se můžeš účastnit
mezinárodních seminářů vedených panem
Hacumim. Co Ti takové semináře přinesly?

Každý student Budžinkanu se smí zúčastnit
mezinárodních seminářů vedených panem
Hacumim. Na těch, které jsem navštívil, jsem
poznal, že naše země je malá, ale naši lidé se ve
světě neztratí. Kdo sedí doma a drží se jen za
humny, ani nepozná, v čem je vlastně velikost
našeho národa. Ve světě jsem viděl, že lidé by si
měli umět pomáhat, přát si jeden druhému a měli
by si jeden druhého vážit, i když se nemají rádi
a mají na život jiný pohled. Až se to lidé naučí,
bude na světě mnohem lépe.

Je pravda, že Masáki Hacumi je jedním z
posledních žáků skutečného Nindža mistra?

Učitel Masáki Hacumiho byl nindža, jeho učitel
a učitelé jeho učitele také. Jejich odkaz
a zkušenosti předává pan Hacumi svým žákům,
kteří tak mají možnost poznat, co to je být nindža
a být nindžou neznamená jen oblékat si černé
kimono a nosit na hlavě kuklu.

Navštívil jsi i zemi vycházejícího slunce -
Japonsko. Co bylo hlavním cílem? Co Tě
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Rozhovor s Jiřím Hübnerem
v Japonsku nejvíce překvapilo? Jak na Tebe
zapůsobila tradiční japonská kultura?

Co jiného mohlo být cílem mých cest, než
studium budó na trénincích pana Hacumiho. To
bylo a je pro mě hlavním důvodem mého pobytu
tam. Jinak Japonsko je velmi vzdálená země
a i tamní tradice a kultura jsou nám Evropanům
hodně vzdálené. Když jsem to viděl poprvé, byl
to pro mě velký šok. Já jsem necestoval s žádnou

cestovkou na turisticky zajímavá místa, byl jsem
sám za sebe a mohl jsem vidět i obyčejný život.
Lidé tam mají stejné problémy jako my, i když
jsou trochu jiní. Popsat zážitky z Japonska by
vydalo na samostatný rozhovor.

Co si myslíš o filmových nindžích, kteří
skáčou z neuvěřitelných výšek, šplhají jak
lasičky, mizí v dýmových oparech... Kde
končí realita a začíná filmový trik.

Filmový trik začíná přesně tam, kde končí
skutečná realita. Nindžové v historii byli lidé z masa
a kostí, kteří ovládali techniky jak klamat a přelstít
druhé, vědeckotechnický pokrok nebyl obecně na
tak vysoké úrovni jako v současnosti a to všechno
vedlo ke vzniku mnoha legend, kterých se nyní
chytli tvůrci akčních filmů. Jinak je samozřejmé,
že trénovaný člověk, který ví jak to udělat, dokáže
mnohem víc než netrénovaný člověk.

Jaké jsou Tvoje další plány do budoucna?
Pokračovat ve studiu budó tak dlouho, jak

dlouho mi to bude umožňovat moje rodina, mé
zdraví, má peněženka a zákony země, kde žiji.

Děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti do
budoucna pevné zdraví a ať se Ti vydaří
vše podle Tvých představ.

Otázky: H. Svačinová,
foto: archiv J. Hübnera, H. Svačinová

Ze sportu - TJ Kanoistika Kojetín
V Kojetíně  je  jedno  překrásné  místo,

a tím je  loděnice. Schází  se  zde  mladí
i odrostlejší vodáci, kteří propadli kouzlu

vodních sportů.
Mají zde dostatek prostoru na trávení

volného času, který využívají pro aktivní

sportování i pro odpočinek.
Pro přiblížení nabízíme malou

fotoreportáž z naší činnosti:

  Budování hřiště - úprava terénu 16. 4. 2002                          ...stav na konci května Velikonoční sjíždění Moravice -
zdánlivá pohoda klidné řeky

V akci Závodní činnost - nejúspěšnější posádka v cíli Část vítězného závodního družstva

Naši mladí závodníci zahájili sezónu 15. 6. 2002
Přerovskou pětistovkou, odkud dovezli mnoho
zlatých, stříbrných a bronzových umístění
v konkurenci závodníků z celé Moravy.

O víkendu 22. - 23. 6. 2002 potvrdili svou
výkonnost na závodech ve Frýdku-Místku Olešná
2002 s mezinárodní  účastí  a  do  Kojetína
putovalo  opět  mnoho  medailí.  Za úspěchem je
však potřeba vidět spoustu hodin strávených na
vodě, v posilovně, při cvičení a zejména mnoho

obětavé práce trenérů.
V letošním roce nás mimo jiné ještě čekají

dva závody českého poháru a samozřejmě další
ročník Moravského poháru v Kojetíně, který je
zařazen na 14. 9. 2002.

Pro příznivce, zvědavé a pochybovače chystáme
v rámci Kojetínských hodů 17. 8. 2002  celodenní
program, který bude ukončen tradiční hodovou
zábavou.

Robert a Jana Braunerovi

Kluci a holky,

umíte dobře plavat
a je Vám 9 a více roků?

líbí se Vám tento krásný,
ale tvrdý sport na vodě?

tak přijďte mezi nás!



Kojetínský zpravodaj7-8/2002

- 18 -

Ze sportu - TJ Slavoj Kojetín
Skončila jarní část Okres-
ního přeboru starších pří-
pravek

V této části soutěže byli mladí hráči
kojetínského Slavoje losem zařazeni
do skupiny „B“  společně s těmito
mužstvy: SO Říkovice , FK Brodek,
SK Bochoř, SO Horní Moštěnice
a UN Lověšice.

První turnaj se konal v Kojetíně
20. 4. 2002. Za mohutné podpory
domácích fanoušků se mladým
fotbalistům SJ Slavoj Kojetín
podařilo zaujmout celkově druhé
místo, když podlehli až v závěrečném
zápase týmu SO Říkovice 0:1.

Na dalším turnaji se jim vedlo
v Bochoři 27. 4. 2002 ještě lépe,
neutrpěli žádnou porážku, pouze
s hráči FK Brodek remízovali po
velkém boji 2:2 a skončili první.

V Horní Moštěnici 5. 5. 2002

skončili opět na pěkném druhém
místě. Nedařilo se jim střelecky
(vstřelili pouze 4 branky a 3 in-
kasovali od týmu z Říkovic). Možná
to bylo i škaredým a deštivým
počasím.

8. 5. 2002 si však na špatné
počasí v Lověšicích stěžovat
nemohli. Sluníčko pálilo již od rána,
přesto se našim fotbalistům moc
nedařilo. Říkovice sice porazili 1:0,
s Brodkem však hráli 0:2
a s Lověšicemi remizovali 0:0. Na
tomto turnaji skončili celkově na 2.
místě.

Poslední turnaj skupiny „B“ se
konal v Říkovicích 18. 5. 2002. Zde
se nám však vůbec nedařilo. Tři
zápasy skončily nerozhodným
výsledkem 0:0 , nad Lověšicemi jsme
vyhráli 1:0, ale v závěrečném zápase
jsme prohráli 0:5 s Říkovicemi. Zde
skončili opět na 2. místě.

Předcházející zápasy však mužstvu

zajistily účast na finálovém turnaji
(Kojetín skončil celkově na 2. místě
za hráči SO Říkovice).
 Velké finále se konalo 8. 6. 2002
v Kojetíně. V domácím prostředí se
všichni hráči vyburcovali k opravdu
skvělému výkonu a po velkém boji
skončili celkově druzí za hráči SK
Hranice. (Tým SK Soběchleby po-
razili 1:0, s Říkovicemi remízovali
2:2, prohráli pouze s mladými
fotbalisty SK Hranice 0:5.)

Celá jarní sezona roku 2002 byla
tedy uzavřena v tomto pořadí:

1. SK Hranice
2. Slavoj Kojetín
3. SO Říkovice
4. SO Soběchleby

Do soupisky hráčů starší přípravky
v jarní části soutěže roku 2002 patřili
tito mladí fotbalisté:
Boš Jan, Kantor Tomáš, Bradna

Ladislav, Libiger Martin, Hrabálek
Jiří, Pešek Roman, Galanay Roman,
Šťastný David, Chyti l Martin,
Vožda Zdeněk, Jarmer Ivan,
Voždová Tereza, Jarmer Tomáš,
Zezula Zdeněk.

Nejlepšími střelci starší přípravky
TJ Slavoj Kojetín se v základní části
roku 2002 stali tito hráči:
1. místo - Pešek Roman 16 branek
2. - 3. místo Kantor Tomáš

Šťastný David 9 branek
4. místo Voždová Tereza 7 branek

O velice pěkné výsledky v celém
turnaji se zasloužili nejen všichni
hráči, ale i jejich trenéři L. Bradna,
A. Handl, P. Jarmer a R. Boš.

Dík patří i všem věrným
fanouškům mladých nadějí
kojetínského fotbalu.

H. Jarmerová, foto: Ing. J. Šírek

Ze sportu - Závody moravské bikrosové ligy
Dne 8. 6. 2002 se na bikrosové trati u stadionu konaly závody moravské

ligy. Tento závod se jel v pořadí jako čtvrtý a výsledky se započítávají do
celkového vyhlášení moravských přeborníků za rok 2002, které bude v měsíci
říjnu v Třinci. Do Kojetína se sjelo 60 jezdců z 12-ti oddílů z celé Moravy.
V tomto závodě nechyběli ani jezdci z Brna a Jihlavy. Za náš oddíl startoval

Václav Mirvald, který se umístil na 3.místě. Děkuji touto cestou všem
pořadatelům a zdravotní službě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého
závodu.                                                                   Ivana Stavinohová

členka výboru AK Kojetín
foto: Ing. J. Šírek

Po finále turnaje
v Kojetíně s vlajkouSlavoje

Terezka Voždová útočí
na soupeřovu branku

Chvilka před startem

Úspěšný kojetínský závodník
Vašek Mirvald
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A je to tady.

Jsou prázdniny a to znamená, že Vás čekají nemalé
výdaje na zajištění krásných chvil strávených se svými
blízkými, ať již v České republice či v zahraničí. Pokud
se chcete vyhnout nepříjemnostem, které by mohli
potkat Vaši finanční situaci máme pro Vás řešení.
Staňte se klienty Poštovní spořitelny a my Vám
ukážeme jak lze jednoduše řešit takovéto situace.

Poštovní spořitelna již dříve zavedla ke svým osobním
- postžirovým - účtům, možnost zřízení služby tzv.
povolené přečerpání účtu do mínusu známé taktéž
jako kontokorent .

Hlavní výhodou kontokorentu na postžirovém účtu
je libovolnost použití čerpaných prostředků, Poštovní
spořitelna jednoduše nezkoumá, jestli peníze použijete
na nákup zboží, dovolenou nebo na zaplacení svých
plateb. Váš postžirový účet může být takto nepřetržitě
v mínusu dokonce až 12 měsíců ! Úroky platíte  pouze
ze skutečně čerpané částky, takže služba povolené
přečerpání postžirového účtu u Poštovní spořitelny
Vám může sloužit i jako finanční rezerva. Klienti si
mohou zažádat o povolené
přečerpání na částky od 5 tis. do 20 tis.Kč.

Úrok. sazba je u všech kontokorentů jednotná a ve
srovnání s konkurencí velmi příznivá. Například
pokud je Váš účet  celý  měsíc  v  mínusu 1 tis. Kč,
zaplatíte na úrocích pouze 10 Kč.

Další možností jak financovat své požadavky je
klasický spotřebitelský úvěr poskytovaný v částkách
od 20 tis. Kč do 750 tis. Kč při úrokové sazbě od 12,50%
p.a. a splatností až 7 let. U neúčelových úvěrů do 100
tis. Kč je navíc možnost podpisu smlouvy na vybraných
poštách. Existuje zde i možnost přidělení úvěrů bez
ručitele!

A proč si vybrat Poštovní spořitelnu jako svou banku
? Například proto, že máte zajištěnou veškerou
obsluhu na všech 3.400 poštách ve velkých městech
 i  malých vesnicích v celé ČR. Kvalita  a rozsah
produktů jsou stejné ne-li vyšší než u jiných
konkurenčních bank.

Na závěr ještě malé připomenutí. Mezi dodatkové
služby k účtu patří GSM Banking (ovládání účtu
prostřednictvím mobilního telefonu) a ČSOB
Phonebanking (zjištění aktuálního zůstatku z
kteréhokoliv telefonu) i nadále ZDARMA.)

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA - VAŠE BANKA

PO CELÝ ROK JE KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA SE  VÁM PŘEDSTAVUJE

Poštovní spořitelna
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Společenská kronika

Blahopřejeme!

V sobotu 8. června 2002 byly slavnostně
přivítány do svazku občanů města Kojetína

tyto děti:

Michaela Kováčová

Terezie Gogová

Matěj Šóš

Natálie Černá

Adam Válek

Tomáš Ptáček Denisa Páleníková

K životnímu jubileu

paní Aloisii ČADOVÉ
do dalších let hodně pevného zdraví, štěstí a radosti z vnoučat

přejí rodiny Šestořádova a Čadova


