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Ničivá povodeň, přesahující svými následky tu, kterou Morava zažívala
před 5 lety, byla určitě nejvýznamnější (a bohužel také nejkrutější) událostí
léta, které zvolna končí. Velká voda, jež poničila životy a majetky, a totálně
změnila osudy tisíců lidí ve velké části střední Evropy, dala na čas
zapomenout na události zdánlivě ne tak významné a naznačila, že to
v boji s přírodou nemá člověk pořád jednoduché.

Paradoxně totiž selhaly výtvory lidské činnosti budované právě
k ovládnutí přírody a nastolení jakéhosi lidského nadřádu, který bude
určovat přírodě, jak se má ona chovat. Připomeňme si jen úlohu vltavské
kaskády, kolaps metra, či zaručené předpovědi meteorologů, čerpajících
své zdroje z vesmírných družic o tom, že letošní léto bude srážkově normální
a nehrozí záplavy podobné těm z roku 1997 (viz články v tisku z počátku
července).

Hledat v těchto událostech něco dobrého a pozitivního je těžké, Přesto
je třeba připomenout si velkou sílu solidarity všech dobrovolníků,
záchranářů a každého, kdo svým dílem finančním, materiálním či
pracovním přispěl a pomohl.

Ani město Kojetín nezůstalo stranou. Rada města souhlasila s finanční
pomocí 100 tis. Kč postiženým obcím, schválila vyslání jednotky
dobrovolných hasičů do oblasti záplav a občané našeho města vybrali

v rámci různých charitních sbírek několik tisíc Kč.
O těchto chvályhodných činech, i o tom, jak naše město žilo, bavilo se

a pracovalo, jsme se v Kojetínském zpravodaji, který právě otvíráte snažili
napsat a zobrazit co nejvíce.Hezké čtení.

Ing. Jiří Šírek
místostarosta města
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Rada města Kojetín  na svém
zasedání dne 8. července 2002
projednala a schválila uzavření
následujících smluv:

- smlouvu o  dílo  mezi  Městem
Kojetín  a firmou Technis Kojetín
s.r.o. na akci „Výměna oken, oprava
fasády a sociálního zařízení na domě
Kuzníkova 1176“ za cenu
1.484.475,- Kč,
- smlouvu o dílo mezi Městem Kojetín
a firmou  Technis Kojetín s.r.o.
na akci „Odstranění havarijního
stavu střechy Pivovaru“ za cenu
1.100.000,- Kč,
- smlouvu o dílo mezi Městem Kojetín
a společností SATES Morava s.r.o.
na akci „Rekonstrukce vozovky
křižovatky a ulice Havlíčkova
a Tyršova“ za cenu 2.099.559,- Kč,
- mandátní smlouvu mezi Městem
Kojetín a společností RTS a.s. Brno
na výkon zadavatelské činnosti dle
zákona o zadávání veřejných zakázek
na akci „ Poskytnutí hypotéčního
úvěru pro Město Kojetín“. Smluvní
cena činí 30.000,-Kč,
- smlouvu mezi Městem Kojetín
a Komerční bankou a.s. Praha
o umístění peněžního automatu
v objektu Vzdělávacího a infor-
mačního centra Kojetín (Okresní
dům).

Dále rada města ustavila
Hodnotitelskou komisi pro
posouzení a vyhodnocení nabídek na
výběr poskytovatele hypotéčního
úvěru pro Město Kojetín, jmenovala
její členy a  náhradníky.

Na zasedání dne 20. srpna
2002 se rada zabývala mimo
jiné touto problematikou:

- vzala na vědomí zprávu
o hospodaření   a  zprávu o stavu
pohledávek města k 30. 6. 2002,
- souhlasila s pronájmem části

pozemku p.č. 5762  v k.ú. Kojetín
o výměře 136m2 panu Romanu
Jedličkovi  za cenu 0,85 Kč/m2/rok,
- nesouhlasila se záměrem zveřejnit
prodej části pozemku p.č. 212/2
v k.ú. Kovalovice a uložila odboru
majetku a investic města zabezpečit
zpracování geometrického plánu,
který by  pozemek p.č. 212/2
rozdělil na jednotlivé části, jež  budou
následně nabídnuty občanům
k prodeji,
- souhlasi la s prodejem části
pozemku p.č. 211/7 a 211/9 panu
Miloslavu Plevovi a předloží návrh
zastupitelstvu města ke schválení,
- souhlasila se záměrem zveřejně-
ní prodeje části pozemku p.č.
5770/7, - ostatní plocha, pozemku
p.č. 516/7 -  stavební plocha,
pozemku p.č. 7047 - ostatní plocha,
část pozemku p.č. 658/3 -  zahrada,
v k.ú. Kojetín,
- souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout části pozemku p.č. 204/
1 -  o výměře 65m2 a 32,5m2  v k.ú.
Kojetín za účelem pěstování
zeleniny,
- souhlasila s prodejem domu čp.
898, 899 a 900, včetně pozemku
a  zahrady v Rumunské ulici dosa-
vadním uživatelům a předloží návrh
zastupitelstvu města k projednání,
- nesouhlasila se záměrem zveřejnit
prodej části pozemku p.č. 707 a části
pozemku p.č. 337 v k.ú.Kojetín,
- souhlasila s úhradou nákladů
v předpokládané výši cca 55 tis. Kč
na odstranění havarijního stavu
dešťové kanalizace v ulici
Kroměřížská a Husova a s úhradou
nákladů ve výši 4.500,- Kč na
odstranění havarijního stavu střechy
smuteční obřadní síně v Kojetíně,
-  stanovila výši nájemného pro byty
v objektu bývalé sladovny, jejichž
výstavba by měla být, po schválení
v zastupitelstvu města,  zahájena
v letošním roce a uložila starostovi

města ve spolupráci s odborem
majetku a investic města informovat
zájemce o byty o podmínkách
pronájmu a o výši zálohy na
předplacené nájemné,
- schváli la prodloužení nájmu
nebytových prostor v domě č.p. 34
na Masarykově náměstí panu Ivo
Piskovi  za stávajících smluvních
podmínek,
- schválila ukončení nájmu obecního
bytu č. 7 na ulici Jana Peštuky 1320,
Kojetín dohodou ke dni 31. 8. 2002
a ukončení nájmu bytu č. 1 na ulici
Padlých hrdinů 932 z důvodu
připravované demolice tohoto
objektu,
- schválila pronájem obecního bytu
na ulici Padlých hrdinů 975 paní
Šarlotě Gogové a bytu v domě
s pečovatelskou službou na ulici Dr.
E. Beneše, paní Miladě Kakalej-
číkové,
- schváli la smlouvu o nájmu
nebytových prostor - sálu  v budově
Polikliniky - mezi  Městem Kojetín
a Městským domem dětí a mládeže
Kojetín,
- vzala na vědomí informace
o II. etapě reformy veřejné správy
v podmínkách Městského úřadu
Kojetín a o vyhodnocení úrovně
výkonu státní správy MěÚ Kojetín za
1. pololetí roku 2002,
- schválila uzavření veřejnoprávních
smluv mezi Městem Kojetín
a Obcemi Křenovice, Měrovice,
Stříbrnice, Polkovice a Uhřičice, na
jejichž základě bude Městský úřad
Kojetín vykonávat ve správní obvodu
jmenovaných obcí přenesenou
působnost na úseku přestupkové
agendy,
- schválila stanovení podmínek ze
strany Města Kojetín pro volební
kampaň při komunálních volbách;
blíže se s těmito podmínkami
seznámíte na dnešních stránkách
zpravodaje,

- povolila   výjimku  v  počtu dětí ve
třídě Mateřské školy Kojetín - počet
dětí v jedné třídě je ve školním roce
2002/2003 stanoven na 25,
- souhlasila s navýšením účelového
příspěvku Městskému kulturnímu
středisku o částku 118 tisíc Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených
s pořádáním kulturní akce -
Kojetínské hody,
- vzala na vědomí rezignaci Mgr.
Aleny Veselé na funkci člena Komise
školství a kultury RM a novým
členem této komise jmenovala Mgr.
Rudolfa Pavlíčka,
- schváli la výši zápisného do
zájmových kroužků Městského domu
dětí a mládeže Kojetín pro školní rok
2002/2003,
- schválila záměr firmy Technis s.r.o.
Kojetín na nákup nového vozidla
zajišťujícího likvidaci odpadů,
- souhlasila s  členstvím Města
Kojetín v Honebním společenstvu
Morava a předloží tento návrh
zastupitelstvu města k projednání,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou
STRABAG a.s. Praha, na opravu
chodníku v ulici Sv. Čecha  - úsek
od Základní školy Sv.Čecha po
veřejné WC - za částku 1.100 tis.Kč,
která bude hrazena z rozpočtu roku
2003,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou
Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
Kojetín  na akci „Oprava ordinace
na Poliklinice Kojetín“ v ceně 217
tis. Kč,
- souhlasila s uvolněním částky ve
výši 100 tisíc Kč z rozpočtu města
pro oblasti postižené záplavami
a tento návrh předloží zastupitelstvu
města k projednání,
- schválila vyslání Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Kojetín do
Jihočeského kraje postiženého
povodněmi.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Dvacáté osmé zasedání
zastupitelstva města mělo na
programu svého jednání dne
8.července 2002  jediný bod  a
tím bylo schválení změny
rozpočtu - rozpočtové opatření
č.2/2002.

Vzhledem ke skutečnosti, že
město obdrželo rozhodnutí o účasti
státního rozpočtu na financování
akce „Vzdělávací a informační
centrum Kojetín“  (občanům známé
pod názvem Okresní dům), bylo

třeba tuto částku zapracovat do
rozpočtu města pro rok 2002 stejně
jako další akce, které mají být ještě
v letošním roce realizovány. Jde
především o opravy místních
komunikací a opravu střechy
Pivovaru. Na opravu této střechy má
město přislíbenou dotaci v celkové
výši 400 tis. Kč. Zastupitelstvo
druhou změnu rozpočtu schválilo
a upravený rozpočet  města pro rok
2002 činí 126,611.000,- Kč.

Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

Starosta města Kojetín si Vás dovoluje pozvat na
29. zasedání Zastupitelstva města Kojetín,

které se bude konat v úterý dne 17. září 2002
v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín.

Na programu jednání bude mimo jiné:
● zpráva o hospodaření města za 1. pololetí roku 2002
● zpráva o stavu pohledávek města k 30. 6. 2002
● hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města

za volební období 1998 - 2002
● zpráva o přípravě výstavby 31 bytů ve Sladovně
● schválení přijetí hypotéčního úvěru
● nakládání s majetkem města                           Ing. Mojmír Haupt

starosta města
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Informace pro občany
zaregistrované pro volby do ZM
Kojetín ve výše uvedeném termínu
využít zdarma uvedených podmínek:

1) V ří jnovém čísle KZ bude
samostatná příloha věnovaná volbám
do ZM, v rámci přílohy se může
každá z volebních stran presentovat
v rozsahu 1 str. formátu A4. Termín
dodání materiálu na MěKS do 25.
9. 2002.

2) V rámci pravidelného vysílání
INFO studia bude vyčleněn vysílací
čas pro každou volební stranu v délce
5 min. Strany mohou poskytnout
MěKS vlastní videonahrávky,

případně využít možnost natočení
rozhovoru prostřednictvím MěKS
(nutná předchozí domluva s MěKS).

Vysílací časy: 14. 10. - 25. 10.
2002 v rámci vysílacích časů: po, stř,
čt. od 11:00 po, stř. od 17:30.

Pořadí  a počet odvysílaných
upoutávek bude stanoven podle
počtu zájemců o jednotlivé vysílací
časy.

3) Pro konání jednoho před-
volebního shromáždění může každá
volební strana využít zdarma sál
Sokolovny Kojetín, objednávky
nutno dohodnout s MěKS podle
volných termínů.

4) Na Masarykově nám. budou
umístěny výlepové plochy - jejich
rozdělení bude upřesněno podle
počtu zaregistrovaných stran, plochy
budou označeny.

Organizační zajištění volební
kampaně ze strany města zajišťuje
místostarosta města Ing. Jiří Šírek.

Další propagace nad výše uvedený
rámec je již na vlastní náklady každé
z volebních stran.

Jana Nakládalová
vedoucí odboru VVŠK

Kojetínská pošta prodlužuje úřední hodiny

Česká pošta, s. p. obvod Přerov oznámila Městu Kojetín změnu
hodin pro veřejnost na kojetínské poště. S účinností od 1. října 2002
bude provedena změna hodin pro veřejnost následovně:

pondělí - pátek 8:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00
sobota 8:00 - 10:00

Věříme, že úprava hodin pro veřejnost přispěje k lepšímu využití
pošty občany našeho města. Prodloužení úředních hodin je výsledkem
úspěšného jednání České pošty Přerov a vedení Města Kojetín.

V případě, že po zavedení této úpravy dojde k závažným
připomínkám ze strany občanů, žádá Česká pošta o jejich sdělení.

Úřad práce Kojetín

oznamuje od 26. 8. 2002
změnu telefonních čísel,
která budou následující:

70 61 50 - 4
fax 70 61 52

Volby do ZM Kojetín,
1. a 2. listopadu 2002

Zmocněncům volebních stran
v Kojetíně

Rada města Kojetín na svém
zasedání dne 20. 8. 2002 projednala
a schválila stanovení podmínek ze
strany Města Kojetín pro volební
kampaň  pro volby do ZM Kojetín,
které se uskuteční ve dnech 1. a 2.
listopadu 2002.

K propagaci svých volebních
programů mohou volební strany

Zastupitelstvo města Kojetín na svém jednání dne 27. 3. 2001 schválilo záměr výstavby 30 bytů přestavbou bývalé
Sladovny. V současné době je zpracován projekt na rekonstrukci této budovy pro výstavu 31 bytů, včetně přízemních
garáží. Projekt řeší poschoďové byty 4 velikostních kategorií. Vzhledem k tomu, že některé byty nejsou dosud obsazeny,
je možné, aby se případní zájemci informovali na MěÚ Kojetín, odbor majetku a investic města (t. č.: 0641/277 460-1,
případně u starosty města (t. č. 0641/277 400). Investorem této investiční akce bude Město Kojetín.

Předpoklad zahájení výstavby: září 2002
Ukončení výstavby a předání bytů: říjen 2003

Tato nabídka platí
i pro mimokojetínské občany!

Nabídka bytů ve Sladovně

KONTAKT
odbor majetku a investic města

0641/277 460-1
starosta města

0641/277 400

(

(
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Rozhovor s kojetínskými hasiči

Tři členové kojetínských do-
brovolných hasičů - Václav
Baďura, Petr Stavinoha
a Josef Nečekal odjeli 21.
srpna 2002 na pomoc do
zaplavených částí Čech.
Jejich vyslání schválila Rada
města a další trasu ko-
ordinoval operační důstojník.

Můžete nám popsat trasu
vaší cesty?

Odjeli jsme do Olomouce, tam
jsme se připoji l i k dalším

záchranářům z Přerova, Hranic,
Jeseníku a dalších moravských
měst, abychom kolegům z Čech
vrátili pomoc z roku 1997.

Kam směřovala vaše
pomoc a kde konkrétně jste
byli nasazeni?

Operační důstojník byl
informován o tom, že celá kolona
má odjíždět do Mělníka. Během
jízdy na toto místo se však situace
výrazně zhoršila ve Spolaně
Neratovice, takže o půl osmé ráno
jsme stáli před branami tohoto
závodu. Tam jsme celý den
vyklízeli sudy s chemikáliemi
a uklízeli sklady, to všechno až do
večera, kdy jsme byli ubytováni
v Neratovicích.

V médiích proběhla v pátek
23. srpna zpráva, že v Nera-
tovicích je vyhlášen 3. stupeň
chemického poplachu. Co se
v té době dělo?

Ano, skutečně byl po dvacáté

hodině  vyhlášen chemický
poplach - únik chlóru, který trval
do dvou hodin ráno. Ráno jsme
byli odvoláni do další postižené
vesnice Mlékojedy, kde bylo
potřeba čerpat vodu ze zaplavené
obce až do neděle. Tato vesnice
leží nedaleko Neratovic a má asi
180 obyvatel. Voda v některých
místech dosahovalo až do výše
5 m. Vytvořila se tam umělá
jezera, která bylo nutno co
nejrychleji odčerpat a zároveň
vyčerpat vodu ze sklepů
zatopených domů, aby se jejich
obyvatelé mohli co nejdříve vrátit
domů a odstranit následky
povodně. V této vesnici totiž voda
stála již více než deset dnů.

Jak reagovali místní
obyvatelé na vaši pomoc, a
byla tato pomoc dobře
organi-zována?
O všechny záchranáře bylo velmi
dobře postaráno, ať už ze strany
místních obyvatel nebo krizového

štábu, který celou akci
organizačně zvládal.

Co předcházelo vašemu
návratu domů?

V pondělí 26. 8. ráno jsme byli
vystřídání dalšími dobrovolníky
a celá kolona odjela do Mělníka.
Tam jsme museli absolvovat
povinnou lékařskou prohlídku,
očkování proti žloutence a pak
nás čekal návrat domů.

Byla vaše činnost nějak
vyhodnocena?

Operační důstojník, který celou
tuto záchranářskou akci  ko-
ordinoval, poděkoval všem
zúčastněným za kvalitně
odvedenou práci.

Dovolte mi, abych vám
poděkoval za rozhovor
a především za vzornou
reprezentaci kojetínských
hasičů i Kojetína samotného.

Otázky: Ing. J. Šírek

Český červený kříž Praha vyhlašuje finanční sbírku na pomoc postiženým povodní.
Číslo konta Fondu humanity

10030-7334-011/0100, variabilní symbol 300.
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Zprávy z mikroregionu
Dne 14. 8. 2002 zasedali

v Kojetíně představitelé obcí
a měst mikroregionu Střední
Haná, kteří se dohodli na
následujících bodech:

1. Mikroregion Střední Haná
poskytne příspěvek ve výši 10.000,-
Kč Krajskému úřadu Olomouckého
kraje na realizaci a provoz expozice
v rámci veletrhu Regiontour 2003,
konaného 9. -12. 1. 2003 v Brně.

2. Mikroregion Střední Haná nebude
spolupracovat a využívat nabídek
firmy IG INŽENÝRING ČR, t. s.,
zastoupené Ing. Františkem
Červeným. Po předložení nabídek a
záměrů této firmy představitelé
Střední Haná konstatují, že jsou

nekonkrétní, vágní a uvedená firma
nedodala pozitivní reference, ani tyto
reference nebylo možné získat z
oblasti, kde působí a realizace těchto
záměrů bude, pokud k ní některá
města přistoupí, řešena  ve
spolupráci s jinými subjekty, již
osvědčenými.

Vzhledem k těmto skutečnostem
nedoporučuje mikroregion Střední
Haná Krajskému úřadu Olomouc-
kého kraje spolupráci s uvedenou
firmou.

3. Představitelé mikroregionu
Střední Haná vzali na vědomí
informaci o možnosti vydání knihy
Rudolfiáda a souhlasí se stanoviskem
nepodílet se ze strany mikroregionu
Střední Haná na jejím vydání ani

finančně, ani morálně.

4. Představitelé mikroregionu
Střední Haná byli seznámeni
s odpovědí profesora Jiřího Králíka
z referátu SVZ OkÚ Přerov na dopis
předsedy mikroregionu týkající se
omezení služeb LSPP v Kojetíně,
ukládají předsedovi mikroregionu
publikovat tento dopis v regionálním
tisku a celou záležitost řešit
a diskutovat o ní s poslanci PS PČR
zvolenými za náš obvod (celý text
odpovědi otiskujeme na této straně).

5. Představitelé mikroregionu
Střední Haná uložili předsedovi
mikroregionu projednat a realizovat
aktualizaci a úpravy společných
internetových stránek.

6. Představitelé mikroregionu
Střední Haná souhlasí s pozváním
představitelů mikroregionu Jese-
nicko a města Jeseník v termínu září
2002. Předseda mikroregionu pozve
zástupce tohoto regionu a ve
spolupráci se starostou Oplocan
zajistí program návštěvy.

7. Představitelé mikroregionu
Střední Haná souhlasí s poskytnutím
finančních prostředků obcím a
regionům postiženým katastrofálními
povodněmi, výše a směr pomoci
budou řešit v rámci zastupitelstev
obcí a měst, nikoli hromadně za
mikroregion Střední Haná.

Ing. Jiří Šírek
předseda mikroregionu

V minulém čísle Kojetínského
zpravodaje jsme otiskli dopis se
stanoviskem mikroregionu
Střední Haná, který zaslal
předseda mikroregionu Ing. Jiří
Šírek vedoucímu oddělení
zdravotnictví Okresního úřadu
Přerov, profesoru MUDr. Jiřímu
Králíkovi. Odpověď profesora
Králíka, odeslaná 26. 6. 2002
vysvětluje omezení služeb
lékařské pohotovosti v Kojetíně
a otiskujeme ji v plném znění:

Vážený pane inženýre,

rozhodnutí o úpravě pohoto-
vostních služeb v městě Kojetíně bylo

provedeno po zralé úvaze a na
základě předchozí zkušenosti
s obdobnou situací v městě Lipník
nad Bečvou. V Lipníku n. B. takto
upravená pohotovostní služba
funguje již několik měsíců a je zcela
dostačující.

Jestl iže ve svém podání
zpochybňujete statistiku o potřebě
ošetření pohotovostní lékařskou
službou v Kojetíně, při jměte
předchozí text jako ujištění, že
statistické rozbory jsou zcela validní
a odpovídající. Nicméně skončení
lékařské pohotovostní služby ve
22:00 hodin neznamená v žádném
případě ukončení dostupnosti
lékařského ošetření. Toto je možno

si vyžádat telefonicky na dispečinku
v Přerově, který zařídí, aby podle
naléhavosti potřeby při jela
k pacientovi buďto lékařská služba
první pomoci z Přerova nebo
z Kroměříže anebo, ve zvlášť
naléhavých případech, rychlá
lékařská pomoc ze stanoviště
v Kroměříži. Příslušná písemná
dohoda mezi řediteli Zdravotnické
záchranné služby v Přerově
a Zdravotnické záchranné služby
v Kroměříži byla podepsána.

Ujišťuji Vás, že při změně
organizace lékařské pohotovostní
služby nebylo prvořadým hledisko
ekonomické, i když uvedená úprava
je ekonomicky přínosná. Okres

Přerov není jediný, který na základě
statistických rozborů a účelnosti
upravuje organizaci lékařských
pohotovostních služeb. Lze
očekávat, že v krátké době, tj.
počátkem roku 2003, jakmile
vstoupí v život nové krajské
uspořádání, bude i pohotovostní
lékařská služba jedním z témat, která
budou celokrajsky projednávána.
Mám za to, že naše úpravy lé-
kařských pohotovostních služeb
v městech Lipník n. B. a Kojetíně
jsou preventivními kroky, aby
budoucí změny celokrajsky nebyly
tak drastické.

S pozdravem
Prof. MUDr. Jiří Králík, DrSc.

Myslivecké střelby

V sobotu 24. srpna proběhl na
střelnici v Kojetíně Memoriál Zdeňka
Svačiny a Zdeňka Hromady.

Jednalo se o soutěž ve střelbě na
asfaltové holuby, organizovanou
Mysliveckým sdružením Zábrodí
Uhřičice.

Nejpřesnější mušku prokázal pan
Antonín Langer, takže putovní pohár
pro nejlepšího střelce zůstává
v Uhřičicích. Blahopřejeme a děku-
jeme organizátorům i všem
zúčastněným.

Zdeněk Tichý

Výletu zdar

Nový školní rok se, k nelibosti
většiny žáčků, nezadržitelně blíží,
a tak by si děti měly ten poslední
prázdninový týden pořádně
vychutnat.  A právě k tomu jsme se
pokusili přispět úterním výletem.

V 10 hodin se na startu před
sochou Sv. Floriana v Uhřičicích
sešlo, či spíše sjelo, 17 dětí
a 4 dospělí, všichni plni očekávání,
co dnešní výlet na kolech přinese.
Počasí bylo překrásné, kola
napumpovaná, takže jsme mohli
vyrazit za dobrodružstvím. Trasa
výletu vedla po břehu řeky Moravy

k Lobodicím, kde jsme si prohlédli
její neregulované koryto a zasoutěžili
si v házení žabek po hladině (nejlepší
borci zvládli až 8 odrazů!), po-
kračovali jsme lesem po cyklostezce
do Zářičí. Po celé trase děti hledaly
na stromech připevněné otázky
týkající se přírody a odpovědi si
zapisovaly do startovních kartiček.
Mohly si tak ověřit své znalosti
a zároveň se ledasco nového
dozvědět.  U bažantnice pak
z odpovědí vyluštily tajenku a za
odměnu čekala v Záříčí všechny
úspěšné i ty méně zdatné luštitele
sladká odměna v podobě zmrzliny.
Snažil i se přeci všichni! Po

občerstvení jsme se vydali stejnou
trasou zpět do Uhřičic, tentokrát už
bez zastávek. Všichni se totiž těšili
na posezení u myslivecké chaty.
Vždyť doba oběda dávno minula
a na chatě byl připravený táborák,
samozřejmě kabanos a limonády.

A protože všechno jednou končí,
dospěl do konce i náš výlet. Opět
u Sv. Floriana jsme zvolali výletu
třikrát hurá a organizátorům  (zvláštní
dík patří zejména paní Charvátové)
byly největší odměnou dětské
úsměvy a ohlasy, že za rok pojedou
rády znova. Takže všem budoucím
výletům ZDAR!

M. Tichá
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Kojetínské hody 2002
Ve dnech 16. - 18. srpna 2002 uspořádalo Město Kojetín a Městské kulturní středisko Kojetín tradiční Kojetínské
hody.Během těchto tří dnů měli možnost naši občané navštívit řadu kulturních a sportovních akcí. O tom, že se
jednalo o akce zdařilé, svědčí velký zájem veřejnosti nejen kojetínské. Na následující dvoustraně bychom se
chtěli vrátit několika fotografiemi ke Kojetínským hodům 2002. Autoři fotografií: H. Volfová, H. Svačinová, J.
Šírek.

... i dříve narození mistři hry na akordeon

Druhé setkání harmonikářů v sále
Sokolovny se zúčastnili mladí ...

Výstava tvůrčí skupiny Signál 64

25. ročníku turnaje Střední Moravy ve volejbale mužů se zúčastnilo 19 týmů z celé ČR.
Naši hráči skončili ve své kategorii na 3. místě.

Setkání kojetínských rodáků ročníku 1927
v obřadní síni MěÚ Kojetín

Soutěž mladých hasičů na Masarykově
náměstí

Den otevřených dveří s jízdami po Moravě
v loděnici

Průvod Hanáků směřuje na náměstí ... ... v čele s rychtářem a jeho chasou Starosta města Ing. Haupt předává hodové
právo Hanákům
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Kojetínské hody 2002

Vystoupení HS Kojetín Soubor z  Kostelce na Hané Hanáci z Němčic n. H.

Hanácký soubor z Troubek Dechová hudba Záhoranka Koncert olomouckého dixilandu

Chůdaři z divadla Kvelb České Budějovice Koncert Petra Muka Vzpomínka na The Beatles

Hry pro děti uspořádal MDDM Hanácké mládí Zaplněné Masarykovo náměstí

Taneční show D. Kodýtka Mažoretky ZUŠ Přerov
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Úterý - přerovská kapela VHS

Kojetínské hudební léto 2002

Ihned po Kojetínských hodech probíhalo na Masarykově

náměstí Kojetínské hudební léto uspořádané po úspěšné

loňské premiéře. Od pondělí 19. srpna do pátku 23. srpna

se na kojetínském náměstí vždy po 18. hodině vystřídalo

5 skupin různých hudebních žánrů, takže si prakticky každý

mohl vybrat ten svůj hudební styl. A o tom,že spokojených

diváků bylo dost, svědčilo vždy zaplněné prostranství u kašny

na náměstí. Neuskutečnil se pouze plánovaný koncert vojenské

dechové hudby, protože kroměřížský festival vojenských

dechovek byl zrušen rozkazem ministra obrany kvůli povodním

v Čechách.

Pondělí - skupina DETO Kojetín

Středa - rocková kapela KONO3,14 ze Zdounek

Čtvrtek - dechová hudba Věrovanka Pátek - Slezské divadlo Opava v pořadu Květy paní Operety

foto: Hana Volfová

Město Kojetín děkuje všem sponzorům, organizátorům z řad pracovníků
MěKS, MDDM, MěÚ, dobrovolným hasičům a všem dobrým duším

za pomoc a podporu při zajištění Kojetínských hodů a Kojetínského hudebního léta 2002

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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„Bouřkový divočák“ - 2. část
Po ráně jako prvý přišel ke mně zleva Jurin.

Bezprostředně před mým výstřelem vykoukla na
něj z kukuřice liška, ovšem vzápětí ji moje rána
zradila, takže ani nestačil na ni namířit, natož pak
vystřelit. Bylo mně upřímně líto, že štěstěna to
nezařídila tak, abychom oba vystřelili současně.
Dále milý Jurin tvrdil, že docela zřetelně slyšel
přibližující se lomoz v kukuřici šikmo zprava, který
před ním v porostu nedaleko od okraje náhle ustal.
To byla vítaná a dost závažná informace, která se
bohužel mohla plně využít a potvrdit teprve až na
druhý den odpoledne. Mezitím k nám zprava
přicházel i Jaryn, který jako správný „hajný“, když
zaslechl blízko ránu, šel se podívat, co se děje.
Jak na nástřelu, tak ani v prostoru na okraji
kukuřičného pole jsme společně nenašli vůbec nic,
což podle mého názoru ještě naprosto nic
neznamenalo, poněvadž barva mohla být až dále
v kukuřici. Po tomto konstatování „hajný“ Jaryn
odešel domů do Stříbrnic a Jurin, jakožto o nějaký
ten rok mladší než já, se na moji prosbu vydal do
Křenovic za členem našeho MS Zbyňkem, aby
nám se svými dvěma jagdteriérkami pomohl při
dosledu, neboť byla důvodná obava, že divočák,
pokud byl smrtelně zasažen a zhasl, bude do rána
k ničemu nebude-li včas dosledován. Já jsem
zůstal na místě „hlídat“. Když jsem takto
osaměl, sedl jsem si zpátky na své střelecké
stanoviště a netrpělivě vyhlížel očekávanou
pomoc, neboť vzniklá situace se nejevila
nijak růžově, spíše černě. Čím víc se blížilo
zlověstné zablýskání a hřmění, tím víc jsem
si vyčítal a posléze i spílal, že jako „starý
kozák“ jsem nepamatoval na „zadní
kolečka“ a nechal se strhnout k byť možná
i úspěšné ráně, která však za dané situace
celou záležitost s divočákem spíše ztěžovala
jak ulehčovala. Leč pozdě už bycha honiti.
Konečně jsem v již dávno nastalé tmě,
přerušované jen blesky, spatřil u Křenovic
dvě pohybující se světla znamenající toužebně
očekávanou pomoc. Dorazila zároveň s bouřkou.
Když jsme začali s dosledem, dopadly na zem prvé
těžké dešťové kapky. Přes Zbyňkovo časté
pobízení obě jagdteriérky nejevily o dosled
prakticky žádný zájem, neboť do porostu se jim
příliš nechtělo a neustále se vracely. Ostatně
nebylo divu, když bouřka byla už přímo nad nimi.
Tento nemastný, neslaný dosled netrval snad ani
5 minut, když najednou se příšerně zablesklo a
strašlivě zahřmělo, že jsme leknutím úplně
zdřevěněli. Nata začalo lít jako z konve, že během
několika vteřin jsme byli mokří jak hastrmani.
Snažit se pokračovat v dosledu nemělo žádný
smysl. Navíc jsme také zjistili. že jsme bez psů.
Obě fenky se k nám po neustálém volání a pískání
přidaly až cestou do Křenovic. Kdy mezitím byly,
věděly jen ony samy. Než jsme došli do Křenovic,
bouřka se sice už přehnala, liják však nepřestal.
Ráno, když jsem se vydal pokračovat v dosledu,
stále ještě pršelo, byť už jen drobně. Já jsem měl
dovolenou, ale oba včerejší spoluúčastníci museli
jít do práce. Vzal jsem si na sebe pogumovaný
plášť sahající mně až na paty. Po příchodu ke
kukuřici jsem brzy naznal marnost svého počínání.
Pokud tam snad nějaké známky úspěšného zásahu
dále od nástřelu i byly, pořádný celonoční liják je

rozhodně dokonale smyl. Dokonce zlikvidoval
i veškeré stopy, které tam ještě včera večer bylo
na zemi vidět. Hledat za deště ve vysoké a husté
kukuřici sám a nazdař bůh, nemělo tudíž opět
žádný smysl. Úplně mokrý jsem byl zase, i když
tentokrát ne od deště, ale od toho, jak jsem se
pod tím neprodyšným pršipláštěm silně potil.
Jelikož od výstřelu uplynulo už téměř 12 hodin,
divočák byl alespoň dle mého názoru prakticky
tak jako tak už „odepsán“. Vrátil jsem se proto na
svou tehdejší „loveckou základnu“ v Křenovicích,
vlezl do vany s teplou vodou, vypil horký rum
s čajem, zalezl do předem připravených pozic
a spal jako zabitý. Vzbudilo mě až kdysi odpoledne
silnější zaklepání na okno. Venku svítilo slunce
a za oknem stál Zbynda i s oběma jagdteriérkami.
Tož tedy do třetice všeho dobrého a zlého a už
definitivně naposled. Cestou jsme přibrali i Jurina,
který už byl také doma. Než jsme došli ke kukuřici,
krátce jsem jim vylíčil, jak to ráno dopadlo. Zbynda
pustil obě jagdteriérky k volnému hledání, protože
nic jiného se zatím stejně dělat nedalo. Teprve,
když bylo zřejmé, že to nepřinese žádný výsledek,

učinili jsme poslední
pokus. Jurin šel na místo,

kde seděl včera a nás dva
rozestoupené v kukuřici

hlasitě usměrňoval tam, kde
podle jeho tvrzení skončil včerejší lomoz. Ač to
bylo k nevíře, přibližně na jeho úrovni, asi 30 cm
od okraje, jsem v kukuřici narazil na zhaslého
divočáka. Byl to lončák - kňourek. Od nástřelu
sem to bylo asi 120 - 150 m. Opět se tak potvrdila
známá skutečnost, že smrtelně zasažený divočák,
není-li osamocen, pokud mu to dovolí povaha
takového zranění, odděluje se zpravidla kolmo od
směru úniku ostatních zdravých kusů. Divočák
ležel na pravém boku, kde měl vstřel. Na levém
boku k mému překvapení jsem žádný výstřel
nenalezl. Nepamatuji se, že bych někdy předtím
na jakékoliv spárkaté zvěři, kterou jsem stojící na
široko ulovil dobrou komorovou ranou, nenašel
výstřelový otvor. Vysvětlení mohlo být jediné : lehčí
a rychlejší střela Sellier § Bellot o hmotnosti
9,7 g typu MHP (tj. poloplášťová prosekávací
neboli se střižnou hranou), kterou od začátku její
výroby výlučně a s úspěchem používám, se po
nárazu patřičně a potřebně nedeformovala, ale

místo toho zcela vzácně rozložila natolik, že pak
již nebyla schopna způsobit i výstřelový otvor. Při
vyvrhování jsme také žádný větší zbytek střely
nenašli. Inu stalo se. Když na mé zavolání Zbynda
přišel, divočáka jsme převalili na levý bok. Jen
jsme tak učinili, ze vstřelového otvoru umístěného
předpisově ve středu komory, těsně za předním
během, podobně jako při otevírání láhve
šampaňského, vylétla tuková zátka a vzápětí za ní
vytryskl gejzír barvy. Z toho bylo zřejmé, že
divočák navenek vůbec ani barvit nemohl a zcela
proto vybarvil dovnitř. Jak snadno mohl být i za
příznivých okolností považován za chybeného,
konkrétně v tomto případě, za „přestřeleného“.
Přivolali jsme Jurina a společně jsme divočáka
vytáhli na strnisko, kde došlo na lovecké tradice
a ošetření úlovku. Když jsme pak uvažovali
o způsobu jeho dopravy s honitby, objevil se na
polní cestě od Stříbrnic, jako nějaký antický „Deus
ex machina“, mladý člen tehdejšího JZD Bohouš
s cisternovou Tatrou „stoosmatřicítkou“. Měl
mimořádné pochopení pro naše štrapace, takže
jsme ho nemuseli dlouho přemlouvat, aby nám
při zpáteční cestě odvezl divočáka do Křenovic.

Divočáka jsme přivázali na plošinu na boku
cisterny, všichni tři i se psy se nasoukali

k Bohoušovi do kabiny a vyjeli jsme.
Když jsme se přiblížili k jednomu

kritickému místu, Bohouš ač dělal
co mohl, nezabránil tomu, aby
Tatra nedostala smyk a nesjela
levými koly do hlubokého
výmolu, vedle rozbahněné
cesty, vzniklého nočním
dešťovým přívalem. kde jsme
pak hezky dlouho zůstali trčet.
Div jsme se nepřevrátili. První

pokusy o samovyproštění
vypadaly dost beznadějně. Už jsem
viděl, jak jdeme shánět nějaký
„pásák“, který by Tatru z té šla-

mastyky vytáhl. Také jsem už v duchu
viděl všechny ty trable, které dodatečně určitě ještě
nastanou, až se to všeobecně rozkřikne. Naštěstí
se však Bohouš rutinně jako nějaký starý zkušený
frontový šofér i s Tatrou a divočákem z této
šlamastyky, k naší neskonalé úlevě, dostal. Pak
už jsme bez problémů s milým divočákem, ještě
za slunka, vítězoslavně dorazili do Křenovic.
A závěr této bezesporu nevšední „hunter story“?
Ještě ten den následovala patřičná oslava
úspěšného lovu v křenovské hospůdce „U Jarmily“
a s přihlédnutím na všechny ty peripetie, které
ho provázely, o to důkladnější. Po nezbytně
veterinárně-hygienickém vyšetření, které dopadlo
nad očekávání dobře, jsme divočáka od našeho
MS za výkupní cenu platnou v Interlovu odkoupili
a mezi účastníky, úspěšného dosledu a odvozu,
svorně  rozdělili. Za několik dní Jurin naproti
kukuřici za Potokami ulovil rezavou „kmotru“,
kterou mně se předtím střelit nepodařilo, ač jsem
ji dobře viděl, poněvadž jsem si tehdy k večerní
čekané zvolil zrovna sousední posed, který byl
o dobrých 200 m dál. Co se mně týče, zařekl
jsem se, že už na žádného „Karbouse“ před
bouřkou nikdy nevystřelím.

MVDr. Jiří Malý
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MěDDM Kojetín

LT Tesák - keramický 5. - 14. 7. 2002
„Tak příští rok zase, jo?“ Těmito slovy se loučily děti na letním keramickém

táboře, který byl určen pro ty, které baví práce s keramickou hlínou a rády
si vyzkouší i jiné rukodělné činnosti např. odlévání svíček, výrobu ručního
papíru, malování na sklo, zdobení květináčů, či výrobky z přírodnin.

Celkem se zúčastnilo 13 dívek a 5 chlapců ve věku 7-14 let. Samozřejmě
se pořád jen nepracovalo, ale také se soutěžilo, koupalo, tančilo, běhalo,
hrály se hry v klubovně i venku.

V měsíci září se o víkendu všichni opět sejdou, tentokrát v Kojetíně, kde
si zavzpomínají nad fotkami a videem, ale hlavně si naglazují své výrobky
z keramiky, které si odvezou domů. Tak AHOJ v září.

SANATORIUM aneb TESÁK 2002
„Tak jsme tady!“ Hlaholí Katka zvaná Kfítko, která sedí na jednom

z předních sedadel autobusu a právě se obrací k řadám spolupasažérů.
Jedeme do krátkého prudkého kopečka a již je vidět dřevěná brána. Pacienti
jsou u cíle.Vítá nás tým žen a mužů v zelených pláštích s rouškami na obličeji
a nápis „SANATORIUM“.

Léčebna se nachází v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti
Hostýnských vrchů, na Tesáku. Klid a ticho. I ptačí zpěv zde zní jaksi
decentněji.

Mohutný chlapík, který prve vítal pacienty u brány je již usazen ve své
kanceláři a spolu s MUDr. Kfítkovou  se zájmem pozoruje postavy, které po
jednom přivádějí lapiduši z čekárny. „Aáááá, pacienti!“ Radostně si zamnul
ručky, v očích světélka. Pacienti předkládají svá doporučení, doktor XXXL
je krátce prostuduje a pak osobně,  za pomocí MUDr. Kfítkové, každého
vyšetřuje. Šaty netřeba odkládat. Prohlíženo je oční bělmo, krční mandle,
zkoušeny jsou reflexy. Pacienti se váží, měří a vše je zapsáno do chorobopisu.
A jakže probíhala léčená kúra dalších 12 dnů?

Terapie se skládala z her , soutěží, závodů, které připravil tým zkušených
terapeutů. Nechybělo ani vyhlášení MISS Tesák v kategorii dívek a jinochů,
noční stezka odvahy.

Poučení přinesla i návštěva Rychlé záchranné služby z  Kroměříže. Ještě
nikdy jsem  sanitku RZS neviděla zevnitř, natož pak vybavení záchranářů.
Osvěžili jsme si v paměti , jak poskytnout první pomoc a komu zatelefonovat

v případě jakékoliv nouze.
Neméně zajímavá byla i ukázka vojáků z Kroměříže a mnozí z nás pod

vedením zkušených horolezců slaňovali na Skalném.
Myslím si, že každý měl možnost vyřádit se zde do sytosti a ještě zbyl čas
i na volnou zábavu -vyrábět z kůže, modelitu, zahrát si pinec, poklábosit
s  novými i starými kamarády, posedět u strážního  ohýnku...

Tisková mluvčí Sanatoria

A na závěr jednu hru pro zábavu.  Jmenuje se LIPOGRAMY.
Hra je určena pro několikačlennou skupinu (čím více, tím lépe). Vedoucí hry
si připraví  malé papírky, nenápadně očíslované (každý hráč má 3 papírky
s jedním číslem). Za pomoci klasické rtěnky každý hráč  otiskne své rty na
3 papírky. Vedoucí hry si poznačí do jmenného seznamu hráčů, pod jakým
číslem je otisk kterého účastníka (např. maminka - 1, strejda Pepa - 2 ...)
vedoucí hry papírky posbírá a libovolně je rozvěsí na nástěnku nebo rozloží
na stůl. No a pak hádáme jednotlivě čí je který otisk. Pozor! Rtěnky musí
mít stejný odstín. Barvivo nanášejte pomocí smotku vaty, šíření oparů není
součástí hry. Přeji Vám dobrou zábavu.

AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2002

6. 9. První diskotéka ve školním roce 2002/03
- 16.00 - 19.00 hod., vestibul Sokolovny Kojetín

- pro děti od 1. - 9. tříd ZŠ
6. 9. Vyhlášení celoroční soutěže „Kdo to ví, odpoví“

10. 9. Porada externích pracovníků
- 16.00 hod. - MěDDM, Masarykovo nám. 52

11. 9. „Hurá na kole“
- cyklostezkou do Troubek, od 4. tříd ZŠ

16.  - 20. 9. Soutěžní výstava výrobků z papíru,
plastu a jiného materiálu

- klubovna MěDDM, Masarykovo nám. 52
20. - 21. 9. „Víkend s hlínou, aneb glazujeme výrobky“

- pro účastníky Keramického LT na Tesáku
27. 9. Jaké bylo léto...
- pro účastníky LT Tesák

„O pohár majitele pohřebního ústavu“
- volejbalový turnaj pro dospělé

Přebor města Kojetín ve skoku do výšky
pro ZŠ, ZvlŠ, Gymnázium Kojetín

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU:

„Noc na zámku“ - noční prohlídka Tovačovského zámku
s noclehem a dobovými kostýmy, od 14 let
Horolezci, horolezkyně, horolezčata...

Se zvířátky do pohádky - pro MŠ, 1. třídy ZŠ
Pochod slováckými vinohrady - Burčákový pochod pro dospělé
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Poděkování
Gymnázium Kojetín dodatečně děkuje místnímu hasičskému záchrannému sboru za ochotnou

spolupráci při nácviku požárního poplachu, který se konal dne 24. 6. 2002.
Kojetínští hasiči umožnili našim žákům prohlídku prostor a zařízení své stanice a v rámci cvičného

poplachu žákům předvedli hašení požáru uměle založeného v prostorách sportovního areálu.
Za výše uvedenou spolupráci jim děkujeme.

KOJETíN

Z kultury
Láska je nejvyšším darem...

V neděli 18. srpna 2002 jsme prožili vzácně sváteční a Božím duchem
naplněné dopoledne ve sboru Církve čsl. husitské - ve starobylé židovské
synagoze, která již po mnoho let slouží k bohoslužbám této církve. Zde totiž
po 50 letech společné cesty manželské obnovili svůj manželský slib pan
Dobromil Malý a paní Olga Malá, navíc ThDr. Malý oslavil v tyto dny 44 let
kněžského povolání, v němž mu zdatně pomáhá jeho žena, vysvěcena na
jáhenku.

Pozvání na slavnostní mši svatou přijala biskupka Mgr. J. Šilerová, mši
celebroval vnuk - farář CČSLH Jan Kohout.

Ve zcela zaplněných prostorách  této unikátní, úžasné vibrace vysílající
židovské synagoze, jsme byli přítomni my všichni, kteří jsme měli to štěstí se
přátelsky a křesťansky s oběma manžely shledávat, byli jimi obdarováváni,
bylo nám mnohdy pomoženo.Byli našimi prostředníky, ba zprostředkovateli
Boží lásky, pomoci a věčného milosrdenství. Byly to dvě hodiny niterného
štěstí, dojetí, vděku, lásky, paní biskupka má vzácný dar slova a své charisma
osobnosti, která roste a jen rozdává...

Bylo to úžasné společenství, které přišlo vyjádřit Bohu, manželům Malým
svou HLUBOKOU VDĚČNOST a lásku za rozdané...

Na mnohá léta paní Olgo, „náš Dobromile“ jsme s Vámi, Vy s námi
a silní v Boží lásce.

P.S. I z toho máme všichni velkou radost, jak pokračují práce na renovaci
židovské synagogy. Velkou zásluhu na získání finančních prostředků
z Ministerstva kultury ČR mají Ing. Mojmír Haupt - starosta města
a poslanci pan Kapoun a Ing. Hönig. Našly se nejen na opravu Okresního
domu v Kojetíně, ale i na toto dílo. Přímluvu u ministra kultury „ztratila“
paní ing.Olga Sehnalová z Kroměříže, rodačka z Kojetína. Práce jsou
organizovány od počátku perfektně a snad nám brzy i zavoní  cypřiše,
které mají být vysázeny  před sborem.

Díky bohu za vše!

Marie Přecechtělová
ŠKOLA ŠITÍ

roční, v Přerově, schválena
Ministerstvem školství ČR
i s výukou střihů - možnost
získat Osvědčení s celostátní
platností, pro výkon činnosti
Dámská krejčová - 1x týdně
odpoledne - pro začátečnice
i ženy  jen s amatérskými
zkušenostmi všech věkových
skupin.

KULTURA V ZÁŘÍ

16. 8. - 20. 9. 2002
Výstava tvůrčí skupiny „Signál 64“ Sokolovna Kojetín

Otevřeno :  Po - Pá : 8.00 - 16.00 hodin
19. 9. 2002

„Jak se léčí princezny“
pohádka  pro žáky MŠ a 1 - 3. tř. ZŠ,

Sokolovna Kojetín - 8.15 a 10.00 hodin
23. 9. 2002

ANNA - POKLAD RODINY
divadelní představení - komedie v podání DS Otrokovice. Sokolovna

Kojetín 19.30 hodin, vstupné: 40,- Kč
24. 9. 2002

zahájení kurzu jógy pro začátečníky a pokročilé
Sokolovna Kojetín 16.00 a 18.00 hodin.Kurzovné: 350,- Kč

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

Bližší informace a předprodej vstupenek:
Městské kulturní středisko Kojetín - Sokolovna,

tel. 0641/76 20 46

I n f o r m a c e :

0655/401343,
od září 556401343.
☎

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Jak probíhají investiční akce města

Rekonstrukce „Okresního domu“ na regionální vzdělávací a kulturní centrum

Oprava chodníku před ZŠ Sv. Čecha Oprava vozovky v Tyršově ulici byla dokončena před
Kojetínskými hody

Oprava domu v ulici Kuzníkova Předlažba vozovky a chodníku v Havlíčkově ulici včetně
vybudování parkovacích míst u polikliniky

foto: Ing. J. Šírek
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Jógou k plnosti roků života

„ Jóga vám přináší 25 let života navíc“
L. Ossius Zábranská

„A nyní“, prohlásil nedávno jeden zlatý ženich, tj. muž, který celkem bez
větší úhony prožil se svou manželkou 50 let společného života, obklopen
několika čipernými vnuky a pravnuky, „vzhůru do druhé padesátky“. Myslel
to docela vážně a nemluvil jen tak do větru. Věnuje se totiž několik desetiletí
jógovým aktivitám. Věděl ze zkušeností, prověřených staletími, že jóga život
člověka nejen prodlužuje, ale i zkvalitňuje a prozařuje pocitem harmonie,
svěžesti a zdraví. Aby se člověk udržoval aspoň trochu fit, k tomu stačí
denně půlhodinová procházka. Osvěží tělo i mysl, neboť svěží chůze povzbudí
krevní oběh. Kyslík a živiny jsou lépe roznášeny do celého těla. Zvyšuje se
imunita i svěžest celého člověka. Zvedá se i dobrá nálada. A tak, aniž si to
uvědomujeme, mládneme a prodlužujeme si svůj život. Toto všechno ve
zvýšené míře se děje při cvičení jógových poloh a praktikování různých
dechových technik včetně jógových meditací.

Je zajímavá zkušenost, že jógová cvičení, konaná ve volné přírodě jsou

daleko účinnější a příjemnější než cvičení konaná v uzavřeném prostoru. Na
vlastní kůži to zažila skupina sedmnácti cvičenců jarního kurzu jógy. Začíná
se vytvářet tradice zakončovat cykly kurzů výlety. Vloni jsme prožili krásný
bohatý den  v Zástudánčí u Tovačova a u jezer v lázních Skalka. Dodnes se
na tu zdařilou akci vzpomíná. Letos se na sobotu 1. června naplánoval
výšlap k tzv. „Sifonu“ u Uhřičic. Necelé tři kilometry od Kojetína je zvláštní
přírodní rarita. Křižují se spolu dvě vodní hladiny - říčky Valové a uměle
vytvořeného ramene řeky Moravy. Nedaleko odtud jsme si zacvičili několik
našich oblíbených sestav. V Sokolovně cvičíme na podložkách z molitanu.
Tento přepych má málokterá jógová skupina. Ale co je to proti zelenému
koberci svěží trávy na břehu řeky Moravy! Všichni jsme se shodli na stejné
zkušenosti: cvičení ve volné přírodě pod nebem a k tomu ještě za svitu
skoro májového sluníčka je nenahraditelný skvělý zážitek, na který se dlouho
rádo vzpomíná. Paní Ossiusová nám kdysi svěřila, že jóga prodlužuje život
člověka o čtvrt století. Je lákavé to zkusit. Co kdyby nám to tak vyšlo!
A proč ne? Přijďte mezi nás. Podzimní cyklus začíná v úterý 24. září 2002
v 16 a 18 hodin v 1. poschodí Sokolovny v Kojetíně. Jste všichni srdečně
vítáni.                                                                                     - doma -
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Ze sportu
Indiánské léto ve Vrážném 2002

Ve dnech 20. - 27. 7. 2002 proběhl již
počtrnácté stanový tábor „Rodiče a děti“ ve
Vrážném. Tento týden je vždy výjimečný pro
každého malého i velkého táborníka. Taťka si
doma musí nechat holící strojek, mamka zase svůj
oblíbený fén, či epilátor. A děti? Ty se nemohou
dočkat prvního večera, už aby mohly jít na
„kadibudku“ se svou novou baterkou a poprvé
spinkat ve své chaloupce - jak malošci říkají stanu.
Je to tábor bez elektřiny, se sprchou nad potokem,
bez francouzského porcelánu, ale s ešusem, bez
telefonního signálu, ale s dlouhým voňavým
kouřem od táborového ohně, s partou bezvadných
kamarádů - indiánských sester a bratrů. Ano, na
celý týden pro nás „Naše teta“ - Velká medvědice
-  Eva Pěchová  připravila perfektní celotáborovou
„HRU NA INDIÁNY“. Nechyběly čelenky a péra,
ani barevné malování, závodilo se o nejdelší hod
oštěpem, hodnotili jsme, kdo má nejpřesnější
mušku při střelbě z luku na jelena. Odvaha
a bystrost byla zkouškou v šeřícím se lese. Celý
týden jsme si připomínali, že indián je vždy čestný,
kamarádský a rád pomáhá všem indiánům

i z ostatních kmenů. Každý večer probíhal
slavnostní nástup indiánských kmenů s náčelníky,
za zvuku bubnujícího „Medvěda“se zpívaly
indiánské písně a křičely pokřiky.

V tomto povídání píši o indiánech a mám tím
na mysli skutečně jak děti, tak dospělé. Každý
z nás dospělých,  je tam najednou také hravým
dítětem, které soutěží, závodí, vymýšlí různé
neplechy a chce na chvíli zapomenout na ten
celoroční šrumec v zaměstnání a s rodinou. Je to
týden „relaxu“, ve kterém máte čas se věnovat
naplno své ratolesti v přírodě s voňavou loukou
a broučky, na které vás bude váš malý miláček
ještě dlouho upozorňovat na chodníku - jenom
abyste ho nezašlápli. Je to skvělý týden, ve kterém
vám pětkrát denně nandají do ešusu výborné jídlo

- protože ho nemusíte vařit - a po obědě vás „nutí
spát“ jen proto, abyste se mohli večer  kochat
nádhernou půlnoční hvězdnou oblohou, což doma
nikdy neuděláte.

Příští rok bude mít tábor 15. výročí! Věk dětí je
3 - 7 let, proto připravit program pro všechny
tak, aby „každý vyhrál“, je velmi  náročné. Mé
velké díky patří především Mgr. Evě Pěchové,
která opět tento velký úkol zvládla skvěle!
Poděkování patří také Ivaně Stavinohové, která
se stará o celkový provoz tábora, kuchařkám Petře
Stavinohové, Janě Bartkové a Mgr. Ivaně
Krčmařové a v neposlední řadě našemu panu
správci Jirkovi Pěchovi, který pokaždé udržuje
kontakt s civilizací.

Nesmírně si vážím všech, kteří obětují svůj volný
čas i dovolenou na to, aby se 30 dospěláků se
svými ratolestmi vrátilo zase zpět do dětství
a školních prázdnin, kdy jsme tak rádi jezdili na
pionýrské tábory.

Děkuji tedy ještě jednou za nejkrásnější týden
v roce.

Jitka Tvrdoňová
absolvent 11 ročníků  tábora „Rodiče a děti“

25 let táborů TJ Sokol Kojetín ve
Vrážném u Chornice

Cvičení a pobyt v přírodě neodmyslitelně patří
k tělovýchovným aktivitám TJ Sokol Kojetín,
odboru sport pro všechny. Vyvrcholením celoroční
činnosti cvičení v přírodě jsou letní tábory, v jejichž
pořádání jednota navázala na staré sokolské
tradice. Kojetínská sokolská jednota byla známa
svými tábory na Lukově, od roku 1971 se konaly
tábory v Domášově, potom ve Dvorcích u Berouna
a od roku 1977 ve Vrážném u Chornice.
V letošním roce to byl již 26. ročník!

Tábor ve Vrážném začal v roce 1977 jako tábor
žactva TJ Sokol Kojetín. V následujícím roce se
konal také tábor žactva odborů ZRTV okresu
Přerov, od roku 1979 se pak pořádají tábory

dorostu a od roku 1982 tábory mladých cvičitelů.
Od roku 1989 jednota začala organizovat tábory
pro rodiče a děti do 6 let. Táborová základna TJ
Sokol Kojetín ve Vrážném u Chornice se stala
ústředním místem výchovy mladých cvičitelů
cvičení a pobytu v přírodě v České republice.

Tábory dorostu, tábory rodičů s dětmi do 6 let
a tábory mladých cvičitelů nejsou jen kojetínskou
záležitostí. Sjíždějí se sem táborníci nejen z Čech,
Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska. Mnozí
přijeli poprvé jako žáci, případně dorostenci,
potom jako mladí cvičitelé a dále jezdí již jako
rodiče s dětmi. Tábory ve Vrážném jsou oblíbené
nejen pro krásnou a romantickou přírodu, ale
především pro atmosféru a přátelství, které zde
vládne.

Program táborů je zaměřen hlavně na pobyt
v přírodě, na turistiku, cvičení a hry v přírodě.
Tělocvičnou táborníků je les. Hry a cvičení jsou
voleny úměrně k věku táborníků. Život na táboře
je motivován celotáborovou hrou, na kterou se
táborníci připravují po celý rok.

Dvacet pět let táborů TJ Sokol Kojetín ve
Vrážném u Chornice, to je dvacet pět let pobytu
v krásném lesním prostředí, to je dvacet pět let
kouzla táborových ohňů. Je to ale také nespočetné
množství času věnovaného krásné myšlence
kamarádství a přátelství.

V letošním, jubilejním roce se uskutečnil na
tábořišti ve Vrážném tábor dorostu, tábor žactva,
čtyři běhy táborů rodičů s dětmi do 6 let (jeden
pro rodiče a děti z Kojetína a tři pro rodiče a děti
z celé ČR) a školení cvičitelů III. třídy cvičení
a pobytu v přírodě.

Atmosféru tábora TJ Sokol Kojetín ve Vrážném
u Chornice snad více vyjádří následující úryvky
z táborové kroniky:

„Nejkrásnější místo na světě s nepopsatelným
kouzlem.“
(Tábor dorostu.)

„Je co dodat? Není! My všichni víme, proč se sem
stále vracíme a budeme vracet!“
(Vedoucí na táboře žactva.)

„To se nedá vyjádřit slovy, snad jen ty slzičky při
rozloučení řeknou více.“
(Rodiče děti II - rodič.)

„Vůbec mě nepřekvapuje, že se mi nechce odjet
do reality.“
(Rodiče a děti III - rodič .)

Fotografie: Ing. Šírek
Text: Dr. František Řezáč
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Ze sportu
TJ Kanoistika Kojetín úspěšná na
mistrovství ČR

Mistrovství České republiky v rychlostní
kanoistice se konalo ve dnech 9. - 11. 8. 2002
na umělém kanále v Račicích. Naši závodníci
dovezli z tohoto vrcholného závodu tři cenné
stříbrné medaile.Děkujeme jim za výbornou
reprezentaci oddílu a města Kojetína.

Výbor Kanoistiky Kojetín

Pozvánka
na 44. ročník Moravského poháru

v rychlostní kanoistice,

který se bude konat dne 14. 9. 2002 od 10:00 hodin

v loděnici Kojetín.

Přijďte podpořit naše závodníky.

2. místo v kategorii K2 získaly  benjamínky
Šupčíková Petra - Braunerová Marie

2. místo v kategorii K1 benjamínky získala
Marie Braunerová (vlevo)Řeka Morava u loděnice

Stolní tenis před novou sezónou
2002/2003

Po celkem neúspěšném působení v minulém
ročníku krajského přeboru, kdy jsme museli

zaplatit nováčkovskou daň
a kdy nám nepomohlo ani
hostování dvou nejlepších
hráčů z Tovačova, jsme
sestoupili zpět do okresního

přeboru - ve 3 utkáních
jsme remizovali 9:9
a 9 utkání jsme prohráli

nejtěsnějším rozdílem
8:10.

Z jednotlivých hráčů, kteří hráli krajskou
soutěž byl nejlepší Bohdan Malý (sehrál 100
utkání, 42 vyhrál), Palčík Zdeněk (sehrál 96
utkání, 40 vyhrál), Otáhal Vlastimil (sehrál 104
utkání  39 vyhrál), Orság Vlastimil (sehrál 64
utkání, 15 vyhrál) Kilhof Jiří (sehrál 32 utkání,

10 vyhrál), Vrtěl Luděk (sehrál 20 utkání
4 vyhrál) Huťka Jaroslav (sehrál 12 utkání -
4 vyhrál). V letošním ročníku OP třídy budeme
mít 2 družstva: „A“ družstvo, které sestoupilo
z krajského přeboru  (již bez hráčů z Tovačova,
ti se vrátili do svého oddílu) a „B“ družstvo, které
hrálo 1.třídu v loňské sezóně a měli za úkol se
v soutěži udržet - obsadili 8. místo. Ve 2. třídě
OP  bude mít náš oddíl, tak jako vloni  „C“
družstvo, které hrálo pod vedením zkušeného
Oldřicha Frühbauera.

Pokud  se týká mládeže, členové našeho
oddílu se zúčastňovali bodovacích turnajů, orga-
nizovaných okresní sekcí. Každý rok se odehraje
6 turnajů a okresní přebor mladších a starších
žáků a dorostu. V okresním přeboru bylo naše
„A“ družstvo na 4. místě a „B“ družstvo
doplněné st. žákem Sanitrníkem bylo na
6. místě. Alena Šustová se stala okresní
přebornicí.

Soutěží mládeže se pravidelně zúčastňuje 60

- 70 hráčů ve všech kategoriích.
Sestavy pro letošní soutěže:
„A“ družstvo: Malý Bohdan, Orság Vlastimil,
Kilhof Jiří, Vrtěl Luděk, Huťka Jaroslav, Zítka
Tomáš, Odehnal Jakub.
„B“ družstvo: Štrunc
Jaroslav, Florián Mir.,
Frühbauer Ol., Pištělák
Mar., Zítka Jan, Prokeš
Lukáš, Sanitrník Da-
libor.
„C“ družstvo:
Huťka Jaroslav,
Zítka Tomáš
a Jan, Prokeš
Lukáš, Odehnal Jakub,
Frühbauer Jakub, Sa-
nitrník Dalibor,
Rumplík Martin.

Zdeněk Mrázek
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Společenská kronika

Dne 18. srpna jsme vzpomněli nedožité
85. narozeniny

 naší milé maminky, babičky
a prababičky

paní Marie Minaříkové,
a zároveň si připomněli 16. srpna

nedožité 86. narozeniny
našeho milého dědečka a pradědečka

pana Jana Minaříka,
 jehož 1. výročí úmrtí vzpomeneme

19. září 2002.

S láskou k nim vzpomínají syn Jiří
a dcera Jana s rodinami.

Dne 18. srpna 2002
oslavili

v kruhu své rodiny a přátel

zlatou svatbu

manželé
Olga a Dobromil

MALÝCH.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 29. června 2002 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Adéla Čížkovská, Michaela Majerová, Daniel Tomaštík, Eliška Formánková, Jiří Minařík, Daniel Dufek, Patrik Miko,
Jana Františka Bajerová.

V sobotu 20. července 2002 byli slavnostně přivítáni do svazku občanů města Kojetína:
dvojčata Jan a Jakub Dočkalovi, Jan Rádl, Kateřina Horáková, Jan Šmida, Rudolf Benek, Barbora Dvořáková,

Lucie Nesrstová, Apolena Michálková, Tomáš Kříž.

Dne 15. srpna 2002 uplynulo
šedesát let od chvíle,

kdy vykročili
na společnou životní cestu

manželé

Ludmila a Jan NUCOVI,

a oslavili tak diamantovou svatbu.

Blahopřejeme k těmto
významným výročím

a přejeme do dalších let
hodně zdraví,

pohody a spokojenosti.
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