
Ročník VII        Číslo 10       říjen 2006

Zpráva o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji 
města Kojetína ve volebním období 2003–2006

 Tato zpráva byla schválena na zasedání 
Zastupitelstva Města Kojetín dne 26. září 
2006.
 V následující podobě přinášíme verzi 
zkrácenou především o oblast státní sprá-
vy. V úplném znění je možné se se zprávou 
seznámit na webových stránkách města 
Kojetín nebo přímo na sekretariátu MěÚ 
Kojetín.

I. ÚVOD

      Vážení členové zastupitelstva města Kojetína, 
vážení spoluobčané, uplynulé čtyři roky byly 
naplněny celou řadou událostí, které předurčují 
a výrazně ovlivní způsob a úroveň života nejen naše-
ho, ale i řady příštích generací. Nejvýznamnější ce-
lospolečenskou událostí bylo bezesporu přistoupení 
naší republiky do Evropské unie. Prvním květnem 
roku 2004 jsme se stali součástí silného, stabilního 
a demokratického společenství, ve kterém žije 450 
milionů obyvatel ve 25 státech Evropy.
      Věřme , že naše rozhodnutí, aktivně se zapojit 
do budování celoevropské společnosti na vyšší 
úrovni, bylo správné a bude znamenat rychlý rozvoj 
naší ekonomiky a tím opravdové zvýšení úrovně 
života nás všech.
      Ve stejném roce vstoupily do druhého volebního 
období i Kraje. Občané si postupně zvykli na jejich 
existenci a krajské volené orgány a zaměstnanci 
krajských úřadů (v našem případě KÚ Olomouc-
kého kraje) si osvojili očekávaný styl práce tak, 
aby kladným způsobem ovlivňovali život na území 
Olomouckého kraje.
      O tom, jak se dařilo plnit hlavní úkoly vole-
ným orgánům Města Kojetína a jak zaměstnanci 
Městského úřadu v Kojetíně pracovali ve prospěch 
občanů Kojetína, Kovalovic a Popůvek, pojednává 
tato zpráva.

II. SPRÁVA MĚSTA

 V komunálních volbách v listopadu 2002 
zvolili občané Kojetína, Kovalovic a Popůvek 21 
zastupitelů města ze čtyř politických stran a jednoho 
sdružení nezávislých kandidátů.
      K 30. 6. 2006 pracovalo na MěÚ Kojetín 

celkem 37 úředníků a 9 provozních pracovníků. Na 
celý pracovní úvazek je zaměstnáno 40 zaměstnan-
ců  a 6 zaměstnanců na zkrácený pracovní úvazek 
(uklízečky, doručovatelky).
      Přestože podíl výkonu státní správy a samosprá-
vy v činnosti městského úřadu nelze zcela přesně 
rozlišit, neboť některé činnosti jsou zajišťovány 
společně jak pro státní správu tak pro samosprávu 
(vedení účetnictví, úklid, správa budovy, správa 
výpočetní techniky).

Skutečnosti, které ovlivnily činnost jednotli-
vých odborů v minulém volebním období:

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

- na úseku matriční agendy: realizace nového 
zákona o matrikách, změně jména a příjmení 
(301/2000), které znamenaly nové postupy při 
vedení této agendy, zejména pak od 1. 1. 2006 
souběžné vedení matričních knih prostřednictvím 

výpočetní techniky; průběžně sice dochází ke 
snižování matričních obřadů – zejména sňatků, 
zvýšila se však administrativa v této oblasti, kam 
stále více proniká i správní řád, dochází i k nárůstu 
souvisejících agend, které odrážejí právě úbytek 
sňatků – např. určování otcovství apod.
– na úseku evidence obyvatel: od r. 2001 je realizo-
ván nový zákon o evidenci obyvatel, který znamenal 
jak zvýšení administrativní náročnosti, tak přinesl 
nově „rušení údaje o místu trvalého pobytu“, což 
znamená vést na tomto úseku složitá správní řízení.
Výsledkem pak je skutečnost, že k dnešnímu dni 
je na adrese ohlašovny MěÚ Kojetín (Masarykovo 
nám. 20) přihlášeno 83 osob.
- na úseku občanských průkazů a cestovních do-
kladů : legislativní změny na tomto úseku přináší 
značné výkyvy při výkonu této agendy, znamenající 
především občasný velmi zvýšený nárůst – např. 
v  r. 2005 enormní nárůst žádosti o nové občanské 
průkazy z důvodu ukončení platnosti občanských 
průkazů bez strojově čitelných  údajů, v roce 2006 

pokračování na str. 4

Rozsáhlou investiční akcí byla 
přestavba sladovny 
na 32 bytů
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Z jednání Rady města
80. zasedání Rady Města Kojetín 
se konalo dne 12. září 2006. 
Rada mj.:
 
– uložila odboru výstavby, životního 
prostředí a dopravy prověřit pod-
mínky  provozování Střelnice OMS 
Přerov, umístěné v  Kojetíně a opráv-
něnost uzavírek místní komunikace 
v lokalitě Špalír. V případě neopráv-
něnosti uzavírek místní komunikace  
ze strany Sportovního střeleckého 
klubu při OMS Přerov, doporučuje 
odboru postupovat v souladu s plat-
nou legislativou,
– zřídila 
1. na funkční období od 1. 10. 2006 
do 30. 9. 2007  hlavní inventarizační 
komisi (HIK),
2. k provedení jednotlivých inventur 
za rok 2006  dílčí inventarizační 
komise (DIK),
– jmenovala předsedu HIK, členy 
HIK,
– stanovila  
1. termíny k provedení fyzických 
a dokladových inventur dle přílohy č. 
2 tisku R/713,
2. termín k vyhotovení závěrečného 
protokolu o inventarizaci majetku a 
závazků města dle přílohy č. 2 tisku 
č. R/713,
– uložila ředitelům příspěvkových 
organizací  (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám.
Míru, MěDDM, MŠ, ŠJ, MěKS)
a) předložit finančnímu odboru MěÚ 
v termínu do 20. 10. 2006 vlastní 
zajištění průběhu inventarizace ma-
jetku a závazků za rok 2006 včetně 
složení HIK, DIK a termínů provedení 
fyzických a dokladových inventur,
b) předložit finančnímu odboru MěÚ 
v termínu do 31.1.2007 závěrečný 
protokol o provedené inventarizaci, 
– zřídila komisi pro přípravu rozpoč-
tu Města Kojetín na rok 2007, 

– uložila výše uvedené komisi 
předložit I. pracovní verzi návrhu 
rozpočtu Města Kojetín na rok 2007 
na jednání  rady města 12/06,
–schválila rozpočtové opatření ve 
výši 200 tis. Kč,
–schválila stanovení podmínek ze 
strany Města Kojetín pro volební 
kampaň – pro volby do zastupitelstva 
města Kojetín, které se uskuteční ve 
dnech 20.–21. 10. 2006,
– vzala na vědomí zprávu o hod-
nocení plnění plánu hospodářského, 
sociálního a kulturního rozvoje Města 
Kojetín ve volebním období 2002 
– 2006,
– předložila dopracovanou zprávu 
k projednání zastupitelstvu města dne 
26. 9. 2006,
– vzala na vědomí předloženou 
zprávu o technicko-organizačním 
opatření při svozu cukrové řepy,
– schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo mezi Městem Kojetín 
a firmou Vasil Mádr, eko – VAS, 
Smetanova 184, Lipník nad Bečvou 
na rekonstrukci komunikace u rybní-
ka Jordán za cenu  103.745,00 Kč 
včetně 19 % DPH,
– uložila odboru VŽPD vyzvat 
správce komunikace ve směru Kojetín 
– Chropyně, aby doplnil chybějící 
dopravní značení,
– souhlasila se zveřejněním  záměru 
pronajmout  pozemky, vedené ve 
zjednodušené evidenci – původ parcel 
PK p. č. 918/1, 924, 1020,1021, 
1345/7, 1509, 1510, 1730/2, 
1846, 1847, 1848, 1957, 1958, 
1959, 2308/1, 2309 , 2344, 2345, 
2357, 2358, 2416, orná půda,
o celkové výměře 4,5426 ha, k.ú. 
Kojetín, za účelem zemědělského 
obhospodařování,
– souhlasila s odkoupením pozem-
ku p. č. 372/8, ost. plocha, o výměře 

1 m2, k.ú. Kojetín, od spoluvlastníků 
p. Jana Košackého, Na Stráni č. 
664, Holíšov a Karla Košackého, 
Perštejnské nám. 1, Hranice, za cenu 
70,- Kč/m2. 
– předložila k projednání a schvále-
ní ZM 09/06,
– souhlasila se zveřejněním záměru 
prodeje pozemků p. č. 1332/2, 
trvalý travní porost, o výměře 410 m2 
a p.č. 1332/4, trvalý travní porost, 
o výměře 261 m2, ul. Padlých hrdinů,  
v k.ú. Kojetín
– uložila odboru MIM zabezpečit 
předložení záměru (studie) využití 
výše uvedených pozemků na jednání 
RM 10/06,
– souhlasila s poskytnutím půjčky 
z „Fondu rozvoje bydlení Města 
Kojetín“ dle Pravidel pro tvorbu 
a použití účelových prostředků 
FRB-K“ žadateli: Radovan Vykydal, 
Rumunská 1079, Kojetín, Kojetín 
I-Město, ve výši 71.196 Kč,
– předložila výše uvedený návrh 
k projednání zastupitelstvu města dne 
26. 9. 2006,
– vzala na vědomí zprávu o vy-
hodnocení Kojetínských hodů za 
rok 2006,
– schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 0013/2006 
mezi Městem Kojetín a firmou Po-
žární technika KOMET s.r.o., Petra 
Bezruče 1031, 289 11 Pečky, na 
rozšíření opravy vozidla Š 706 CAS 
25 v hodnotě 34.032 Kč,
– uložila starostovi města Ing. Moj-
míru Hauptovi odpovědět řediteli 
Nemocnice Přerov na jeho žádost 
o poskytnutí příspěvku na financo-
vání obměny stávajícího CT přístroje 
v termínu do 26. 9. 2006 s tím, že 
rozpočet Města Kojetín nedovoluje 
poskytnutí příspěvku v letošním 
roce,

– vzala na vědomí žádost o po-
skytnutí dodatečné účelové dotace 
organizaci Kanoistika Kojetín na 
nákup a provoz „Dračí lodě“,
– uložila  FO informovat RM 
o možnostech poskytnutí dodateč-
ných dotací v roce 2006 z rozpočtu 
města,
– uložila Komisi pro poskytování 
peněžitých dotací předložit RM návrh 
na poskytnutí dotací z rozpočtu města 
v roce 2006 na základě došlých 
žádostí,
– nesouhlasila s uzavřením Dohody 
o provedení vynucené překládky 
podzemního vedení telekomunikační 
sítě mezi Městem Kojetín a firmou 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
Praha a trvá na odstranění telefon-
ních budek z prostor před nádražím 
ČD v Kojetíně v případě, že současný 
vlastník nepřeloží telefonní budky na 
své náklady, 
– uložila odboru MIM vyfakturovat 
firmě Telefónica O2 nájemné za 
užívání pozemků, na kterých jsou 
umístěny telefonní budky ve městě, 
zpětně za 3 roky,
– schválila uzavření Smlouvy o dílo 
mezi Městem Kojetín a Miroslavem 
Chalánkem, Měrovice n/H. 190 na 
opravu střechy ZŠ Sladovní 492, 
Kojetín, za cenu 55.395 Kč,
– odvolala ke dni 30. 9. 2006 Mgr. 
Janu Šimčíkovou z funkce ředitelky 
Městského kulturního střediska Ko-
jetín, příspěvkové organizace,
– pověřila řízením Městského kultur-
ního střediska Kojetín, příspěvkové 
organizace, pí. Hanu Svačinovou, 
zaměstnankyni MěKS Kojetín, pří-
spěvkové organizace, a to s účinností 
od 1. 10. 2006 do doby jmenování 
ředitele MěKS Kojetín.

Jiří Šírek
místostarosta města

Z jednání Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Kojetín se 
sešlo na svém posledním, 28. 
zasedání v tomto volební období 
v úterý 26. září 2006 a zabývalo 
se mj. těmito usneseními:

– vzalo na vědomí předloženou 
zprávu o vyhodnocení hospodaření 
Města Kojetín za I. pololetí 2006,
– vzalo na vědomí  zprávu 
o stavu pohledávek Města Kojetín 
k 30. 6. 2006 dle tisku Z/234,
– schválilo Zprávu o hodnocení 
plnění plánu hospodářského, soci-
álního a kulturního rozvoje města 
ve volebním období 2002–2006 

(podstatná část této zprávy je otištěna 
v tomto čísle KZ od str. 1),
– schválilo  poskytnutí půjčky 
z „Fondu rozvoje bydlení Města 
Kojetín“ dle Pravidel pro tvorbu 
a použití účelových prostředků FRB-K 
žadateli:
– R.V., Rumunská 1079, Kojetín, 
Kojetín I-Město, ve výši 71.196 Kč, 
zároveň uložilo radě města zabezpečit 
uzavření smlouvy o půjčce pouze 
v případě, že žadatel o půjčku doloží 
všechny potřebné doklady a město 
nebude mít vůči němu žádnou splat-
nou pohledávku,
– neschválilo bezúplatný převod 

pozemků p. č. 6314/1 ost. plocha, 
o výměře 2811 m2, p. č.  6314/2, 
ost. plocha, o výměře 558 m2, p. 
č. 6314/4, ost. plocha, o výměře 
900 m2 a p. č. 6314/5, ost. plocha, 
o výměře 1909 m2, k.ú. Kojetín, 
z vlastnictví Olomouckého kraje, 
Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, do majetku 
Města Kojetín,
– schválilo bezúplatný převod 
pozemku p. č. 609/10 ostatní 
plocha-jiná plocha, v k.ú. Kojetín, 
z vlastnictví Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do 
majetku Města Kojetín, 

– vzalo na vědomí  hodnocení 
činnosti výborů ZM a komisí RM za 
volební období 2002–2006,
– vyslovilo poděkování všem 
členům výborů ZM a komisí RM za 
jejich činnost v uplynulém volebním 
období,
– vzalo na vědomí Zápis z jednání 
kontrolního výboru ZM ze dne 13. 9. 
2006, Protokol č. 5/2006 o výsledku 
kontroly TJ Sokol Kojetín a Protokol 
č. 6/2006 o výsledku kontroly Školní 
jídelny Kojetín.

Jiří Šírek
místostarosta města



10/2006Kojetínský zpravodaj

- 3 - 

Oznámení o době a místě konání voleb

1. Volby do Zastupitelstva města Kojetín a volby do  Senátu Parla-
mentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě – Sokolovna, nám. Republiky 1033, Kojetín 
I-Město 
pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky, Rumunská, Kuzní-
kova, Dudíkova,Padlých hrdinů

ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole, náměstí Míru 83, Kojetín I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská, Vyškovská, 
náměstí Svobody, náměstí Míru, Palackého, Husova

ve volebním okrsku č. 3
je místnost v Základní škole, Svatopluka Čecha 586, Kojetín I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Nová, Ztracená, Kroměřížská, Růžová, Blanská, 
Komenského náměstí

ve volebním okrsku č. 4
je místnost v Základní škole, Sladovní 492, Kojetín I-Město (budova bývalé 
Zvláštní školy)
pro voliče bydlící v ulicích: Sladovní, Jana Peštuky

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v budově Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně, Masarykovo 
náměstí 52, Kojetín I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Příč-
ní, Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská, Závodí, Podvalí, Zahradní, 
Přerovská, Samota, Včelín

Starosta města Kojetín podle § 29 zákona č. 491 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých  zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v budově Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha 683, Kojetín 
I-Město
pro voliče bydlící v ulicích: Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha, Hanu-
síkova, 6. května, Tvorovská, Polní, Čsl. legií, Marie Gardavské, Chytilova, 
Havlíčkova, Bří Šmejdovců, Stan. Masara, Sadová

ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně II – Popůvkách 37
pro voliče bydlící v Kojetíně II – Popůvky

ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III – Kovalovicích 1
pro voliče bydlící v Kojetíně III – Kovalovice

3. Voliči bude umožněno hlasování do Zastupitelstva města Kojetín poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
 Voliči bude umožněno hlasování do Senátu Parlamentu České republiky 
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem). 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR  se 
tyto uskuteční v pátek dne 27. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 28 října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Ing. Mojmír Haupt
Starosta města

                                                                      
  

 Pondělí 8.30 – 12.30 13.30 – 17.00

 Úterý 8.30 – 12.30

 Středa 8.30 – 12.30 13.30 – 17.00

 Čtvrtek 8.30 – 12.30 13.30 – 16.00

 Pátek 8.30 – 12.30 13.30 – 16.00

Rozšířili jsme otevírací dobu
  

Česká spořitelna, a.s., pobočka v Kojetíně
rozšířila od 1. října 2006 otevírací dobu takto:

Seznam zaregistrovaných volebních stran 
pro volby do Zastupitelstva města Kojetín, 

konané ve dnech 
20. – 21. října 2006 

 
poř. č. zaregistrovaná volební strana

 1. Sdružení nezávislých kandidátů – KOJETÍN 2006 

 2. ČSSD

 3. ODS

 4. KSČM

 5. KDU-ČSL

 6. Moravané

Všechny volební strany měly možnost se prezentovat v tomto čísle 

KZ. Na stranách 21 – 25 přinášíme v rámci volební přílohy informace 

o jednotlivých stranách, tak jak byly do redakce doručeny.
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– enormní nárůst žádostí o cestovní pasy  z důvodů 
ukončení vydávání pasů bez biometrických údajů. 
Od 1. 9. letošního roku  přechází agenda cestov-
ních pasů  na obce s rozšířenou působností, část 
této agendy však nadále zůstává i na pověřených 
úřadech (cestovní pasy pro děti do 5 let, cestovní 
pasy  tzv. „rychlovky“, nadále se zde budou podávat 
žádosti o osvědčení o státním občanství potřebné 
k vyřízení občanského průkazu  nebo cestovního 
pasu) 
– vidimace a legalizace: 1. 3. 2006 nabyl účinnosti 
nový zákon (21/2006 Sb.), o ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu, který přinesl řadu změn i v této oblasti, 
mimo jiné i tu, že úředník, který provádí vidimaci 
a legalizaci, musí absolvovat zkoušku podle tohoto 
zákona
– volby a referendum: po zrušení okresních úřadů 
vykonáváme agendu nejen pro město Kojetín, ale 
pro celý správní obvod
– na úseku přestupkové agendy: v r. 2003 byly 
uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi – 
o projednávání přestupků, průběžně se zvyšuje 
počet oznamovaných přestupků (r. 2002 – 105, 
2003 – 146, 2004 – 137, 2005 – 170, 2006 – k 
24.8. - 115). Tomuto odpovídá i nárůst ukládaných 
pokut: např. r. 2002 – 15 tis. Kč v  r. 2005 – 90 
tis. Kč, problémem však nadále zůstává vymáhání 
těchto pokut. Vedení agendy značně komplikuje 
aplikace nového správního řádu se starým pře-
stupkovým zákonem, od r. 2006 je navíc vedena 
statistika domácího násilí,
– samospráva, 
– průběžně spolupráce s komisemi a výbory,
– školství: zákon č. 561/2004 Sb., přinesl řadu 
zásadních změn v oblasti školství, mimo jiné průnik 
správního řádu do agend vedených jednotlivými 
školami a školskými zařízeními, ustanovení škol-
ských rad apod., zvyšují se nároky na manažerské 
schopnosti ředitelů uvedených organizací,
– zajišťování požární ochrany ve městě, spolupráce 
s jednotkami sboru dobrovolných hasičů: zvyšují 
se nároky na vedení agend i u těchto zásahových 
jednotek, které zřizuje město, stejně tak nároky 
na osoby, které jsou v těchto jednotkách zařazeni 
(absolvování předepsaných školení atd.).

Finanční odbor

– výkon státní správy na úseku daní a správy 
místních poplatků,
– aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole do praxe Města Kojetín a jeho organi-
zací  a s tím související  tvorba vnitřních právních 
předpisů,
– tvorba právních předpisů města na úseku místních 
poplatků,
– převedení agendy pokladny z odboru VVŠK na 
finanční odbor k 1. 1. 2004,
– personální změny na odboru – odchod 2 pra-
covnic do starobního důchodu – k 31. 12. 2004 
a 31. 3. 2006, příchod 2 nových zaměstnanců, 
jejich zaškolení,
– převedení pracovníka interního auditu  na 

finanční  odbor k 1. 1. 2006 – nově pracovník 
kontroly,
– změna vedení evidence veškerého majetku města, 
včetně přípravy a kontroly prováděných řádných 
a mimořádných inventarizací,
– sledování a vyhodnocování investičních akcí 
v průběhu volebního období,
– zpracování finančních podkladů pro žádosti 
o dotace a závěrečné vyúčtování dotací ze státního 
rozpočtu a EU,
– zpracování podkladů pro přijetí úvěrů,
– zpracování agendy spojené s poskytováním dota-
cí neziskovým organizacím a zájmovým sdružením, 
včetně kontroly – od roku 2006.
 
Odbor majetku a investic města

– tvorba právních předpisů města na úseku naklá-
dání s odpady, fondů rozvoje bydlení, tržního řádu 
a místního poplatku za „odpady“, 
– realizace velkého množství investičních akcí, 
rekonstrukcí a oprav v průběhu uplynulého voleb-
ního období,
– spolupráce s příspěvkovými organizacemi města 
při správě majetku města (nemovitostí),
– zabezpečení správy majetku města – bytového 
a nebytového fondu prostřednictvím firmy Technis 
Kojetín spol. s r.o., průběžná  kontrola plnění smluv 
uzavřených mezi Městem Kojetín a firmou Technis 
Kojetín s.r.o.,
– realizace schválených prodejů a převodů  majetku 
města,  
– zabezpečení uzavírání smluv o pronájmu bytových  
a nebytových prostor,
– zabezpečení agendy „alternativních trestů“,
– personální změny na odboru – změna ve vedení 
odboru  v listopadu roku 2002, do funkce vedou-
cího odboru byl jmenován Bc. David Behanec, na 
pozici investičního technika došlo ke změně v závě-
ru roku 2002, 2005 a 2006. Nové pracovní místo 
vzniklo v souvislosti se zřízením Sběrného dvora 
v závěru roku 2003, v tomto období bylo také 
zrušeno místo domovníka MěÚ. Další personální 
změny nastaly k 1. 3. 2006 – vzniklo nové oddělení 
odboru – oddělení správy majetku a investic města, 
do kterého byli zařazeni po zrušení organizační 
složky města Hospodářské správy objektu poli-
kliniky stávající pracovníci. K témuž datu vzniklo 
nové pracovní místo (regionální rozvoj a správa 
budov) a k 1. 5. 2006 bylo jedno pracovní místo 
zrušeno (pracovní náplň rozdělena mezi stávající 
pracovníky odboru),  
– od 1. 5. 2006 agenda alternativních trestů pře-
vedena na odbor VVŠK,
– výkon státní správy na úseku správy daní 
a místních poplatků – poplatek za „nakládání 
s odpady“.

Odbor výstavby, životního prostředí 
a dopravy

– výkon státní správy na úseku stavebního úřadu, 
silničního hospodářství, ovzduší, vodního hospo-
dářství, ochrany přírody a zemědělského půdního 
fondu, na úseku rostlinolékařské správy, veterinární 

péče, týrání zvířat a odpadového hospodářství,
– nová kompetence – evidence soukromě hospo-
dařících rolníků – rok 2003,
– převod agendy vydávání rybářských lístků 
a evidence soukromě hospodařících rolníků na úřad 
s rozšířenou působností,
– aplikace nových právních předpisů a správního 
řádu,
– zpracování právních předpisů obce na úseku 
čistoty veřejného prostranství města, v oblasti 
územního plánování a stanovení druhů paliv pro 
některé malé zdroje znečištění,
– zvýšená činnost v oblasti územního plánování,
– zvýšená kontrolní činnost na úseku stavební 
úřadu,
– příprava na změnu stavebního zákona – od 1. 
1. 2007 vstoupí v platnost nový stavební zákon, 
který přináší spoustu zásadních změn do správního 
řízení.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální péči zabezpečuje odbor v následujících 
oblastech:
– péče o důchodce a zdravotně postižené obča-
ny,
– péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi,
– péče o občany společensky nepřizpůsobené 
a nezaměstnané,
– sociálně-právní ochrana dětí,
– řešení přestupků na úseku zdravotnictví a sociální 
péče,
– činnost klubu důchodců,
– metodicky zajišťuje organizační složku Pečo-
vatelská služba města Kojetín včetně vydávání 
správních rozhodnutí o poskytování této služby 
a jejích následných změnách,
– uzavírá smlouvy při poskytování ubytování v Kri-
zové jednotce.

III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

 Jedním z nejdůležitějších podkladů pro řízení 
rozvoje Kojetína je bezesporu roční rozpočet města. 
Jeho přípravě a sestavení a především pak postup-
nému naplňování příjmů a čerpání výdajů byla 
v každém roce věnována maximální pozornost. 
Bylo to mimo jiné z důvodů vazeb a ovlivňování 
rozpočtů všech příspěvkových organizací zřizova-
ných městem a jeho organizačních složek.

 Město Kojetín hospodařilo v jednotlivých letech 
podle následujících rozpočtů.

HOSPODAŘENÍ  MĚSTA – ROZPOČET 
(v tis. Kč)
 
 Schválený rozpočet Konečný rozpočet
2003  125 358 165 495 
2004  105 730 171 077  
2005 94 505 138 762 
2006 127 756 180 126 
      
 Dotace získané ze státního rozpočtu, z roz-
počtu Olomouckého kraje, z fondů MMR a MŽP 

pokračování ze str. 1
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a programů vyhlášených pro čerpání finančních 
prostředků strukturálních fondů EU byly použity 
na rekonstrukce, opravy a zvelebení majetku města 
Kojetína a příspěvkových organizací zřízených 
městem. Současně však bylo nutné zajistit spolufi-
nancování z rozpočtu města a v případě rozsáhlých 
rekonstrukcí (Sladovna – byty, Hotel Pivovar) bylo 
spolufinancování zajištěno úvěrem.

 Z podrobného přehledu o investicích a vel-
kých opravách je zřejmé, že se podařilo výrazným 
způsobem zlepšit stav nemovitostí ve vlastnictví 
města. Celkem bylo v průběhu volebního období 
proinvestováno 232.823.000,- Kč a na údržbu 
majetku bylo vynaloženo dalších 14.312.000,- 
Kč.

* Prostřednictvím úvěrů byly pokryty náklady na 
výstavbu 32 bytů ve Sladovně (30 mil. v r. 2003 
a 2004)
      
      Postupné zhodnocení majetku  města se pro-
jevilo a dále se projeví v jeho celkové hodnotě 
- k 31. 12. 2002 představoval majetek města 
Kojetín celkovou hodnotu 431.299.510,- Kč,
- k 31.12.2005 představoval majetek města Koje-
tín celkovou hodnotu 577.290.798,- Kč.    
                       
 Podklady o prodeji, koupi či pronájmu majetku 
města připravoval pro jednání RM a ZM odbor 
majetku a investic města.V průběhu volebního 
období tak bylo po projednání uzavřeno: 116 
kupních smluv (pozemky, byty, nemovitosti atd.), 
26 nájemních smluv (pozemky, nemovitosti), 
13 smluv o zřízení věcného břemene a 4 směnné 
a darovací smlouvy.

      Rada města vykonává mimo jiné i funkci vr-
cholného orgánu – Valné hromady - u společnosti 
Technis Kojetín spol. s r. o. Velmi pozorně proto 
sledovala další konsolidaci a postupný rozvoj firmy, 
která byla zřízena Městem Kojetín a v současné 
době poskytuje obyvatelům řadu služeb nutných 
k životu v Kojetíně a místních částech. O činnosti 
a hospodářských výsledcích, které umožnily rozvoj 
Technisu pravidelně informoval zastupitele města 
jednatel společnosti.

IV. OBLAST SOCIÁLNÍ POLITIKY

* Činnost a úkoly všech zainteresovaných složek 
v oblasti sociální péče byly a jsou vymezeny 
v „Sociální koncepci města Kojetína“ na období 
2000 –2004 resp. 2005–2008. Oba tyto kon-
cepční materiály vycházely a vycházejí z úkolů 
stanovených zastupitelstvem města Kojetína pro 
dané volební období a především sociální koncepce 
na období 2005–2008 (ZM schválilo 5. 4. 2005) 
byla pracovní skupinou, složenou ze zástupců 
Města Kojetín, Charity Kojetín a společnosti Alfa 
Handicap zpracována na vysoké úrovni. Tento 
základní dokument, vycházející z podrobné  analýzy 
stavu a zkušeností zřizovatelů, poskytovatelů a uži-
vatelů sociálních služeb na uzemí města, doplněný 
o teoretické znalosti zaměstnankyň MěÚ Kojetín 

- odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pečovatel-
ské služby, určuje základní směr rozvoje sociálních 
služeb v Kojetíně v současné době.
* Díky tomuto dokumentu je v těsné součinnosti 
zabezpečena sociální pomoc ve velmi širokém 
spektru služeb všech věkových kategorií občanů, 
kteří tuto pomoc, příp. dozor, potřebují. Jedná se 
o podporu činnosti krizového centra pro matky 
s dětmi v nouzi, sociálně právní ochranu dětí 
ze sociálně znevýhodněného prostředí, služby 
poskytované spoluobčanům v domácnostech 
a v Domech s pečovatelskou službou a nebo čin-
nost v klubu důchodců.
* Velmi významnou událostí v sociální oblasti 
byla realizace projektu „Modernizace materiálně 
technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb 
ve městě Kojetín“. Projekt byl připraven pracovní 
skupinou pod vedením tajemnice MěÚ Kojetín, 
pí. Jiřiny Páleníkové. Byl doporučen Regionální 
radou pro NUTS II ke spolufinancování z progra-
mu SROP a v letních a podzimních měsících roku 
2005 byl postupně realizován. 
 Obyvatelé domů s pečovatelskou službou byli 
vybaveni „tísňovými tlačítky“ pro přivolání pomoci 
v případě zhoršení jejich zdravotního stavu, u všech 
DPS bylo  vybudováno zázemí pro odpočinek 
a relaxaci na venkovních prostranstvích a v DPS 
– ul. 6. května vznikla krizová ubytovací jednotka. 
Mimoto jsou ve všech domech s pečovatelskou služ-
bou vybudována počítačová pracoviště, na kterých 
mají možnost jejich obyvatelé naučit se pracovat 
s výpočetní technikou a aktivně ji využívat. Na 
DPS J.Peštuky je navíc počítačové pracoviště pro 
slabozraké, které umožňuje i zrakově postiženým 
občanům práci na počítači. 
 V klubu důchodců vznikla víceúčelová klubov-
na, jejíž součástí je rovněž internetové pracoviště 
a jíž využívají ke vzdělávání nejen senioři, ale také 
děti ze sociálně-právní ochrany MěÚ a Charity 
Kojetín. Pečovatelská služba se konečně  dočkala 
nového – moderního dopravního prostředku 
– Renault Kangoo.
 Toto technické zázemí s připraveným systé-
mem vzdělávání pečovatelek, zaváděním standardů 
kvality sociální péče a pravidelnými poradami 
s vedením města povede určitě ke zvýšení kvality 
poskytovaných služeb a tím ke spokojenosti seniorů 
z Kojetína a jeho místních částí.
 Stabilně na vysoké úrovni vyvíjela činnost 
Komise péče o rodinu a děti. Odbor sociálních 
věcí v rámci sociálně právní ochrany připravil 
a realizoval dva termíny v dětských táborech pro 
děti ze sociálně slabých a problémových rodin.

V. ZDRAVOTNICTVÍ

 V oblasti zdravotnictví, resp. poskytování 
lékařských a zdravotnických služeb občanům, se 
naplno projevilo, jak malý, přesněji řečeno žádný, 
vliv při zabezpečení jejich rozsahu mají orgány 
samosprávy. Opačně nám při jednáních bylo zdů-
razněno, že tím, kdo určuje obsazení jednotlivých 
odborných ordinací ve zdravotnických střediscích, 
jsou pojišťovny a především Všeobecná zdravotní 
pojišťovna. Potřeby a zájmy pacientů jsou podle 

představitelů VZP naprosto nepodstatné - důležití 
jsou „známí“ lékaři, kterým jsou celé nebo částečné 
úvazky poskytnuty a „nasmlouvány“. Naplno se 
tento přístup projevil v praxi při odchodu MUDr. 
Adamicové a ukončení činnosti ordinace ORL na 
poliklinice v Kojetíně. Přes zájem lékařů v této 
odborné lékařské ordinaci znovu zahájit činnost, 
především pro dětské pacienty a seniory (složité 
cestování do Přerova či Kroměříže), právě VZP 
odmítla již existující úvazek obnovit a uzavřít 
smlouvu s jiným lékařem. Přes řadu jednání se 
proto nepodařilo rozšířit spektrum poskytovaných 
lékařských služeb.
* Ve správě objektu polikliniky Kojetín došlo k pod-
statným změnám. Od 1.3. 2006 byla zrušena orga-
nizační složka města Kojetín Hospodářská správa 
objektu polikliniky a správa objektu polikliniky pře-
šla pod odbor majetku a investic města. V budově 
polikliniky má v pronájmu nebytové prostory 15 
lékařů, rehabilitace, soukromá zdravotní záchranná 
služba, 4 zdravotní pojišťovny, Úřad práce, optik, 
provozovna kosmetiky, prodej kosmetiky a posky-
tování finančních půjček. Dále ve dvoře polikliniky 
město pronajímá 10 garáží a dílnu. Ve školním roce 
využívá sál v budově polikliniky MěDDM Kojetín 
a MěKS Kojetín k provozování zájmových kroužků. 
Budova polikliniky je v provozu 42 let bez větších 
investic a oprav (kromě topení), proto je nutná 
rekonstrukce z důvodu havarijního stavu rozvodů 
vody, odpadů, kanalizace, elektroinstalace, oken 
a výtahu. Z těchto důvodů byla zpracována studie 
na celkovou rekonstrukci budovy a okolí a předpo-
kládané náklady činí cca 35 mil. Kč. Město Kojetín 
podalo v řádném termínu žádost o dotaci z kapitoly 
„financování územních rozpočtů“, která je součástí 
státního rozpočtu na rok 2007, vzhledem ke sku-
tečnosti, že kojetínská poliklinika zůstává i nadále 
významným zdravotnickým střediskem pro občany 
ze širokého okolí.

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 V oblasti životního prostředí se naopak poda-
řilo a daří realizovat řadu velmi prospěšných a zají-
mavých projektů od výchovných až po investiční.
* Ve spolupráci s kojetínskými školami a MěDDM 
připravuje odbor VŽPD každoročně tzv. „Den 
Země“ s ekologickými soutěžemi „Zelená stezka 
– Zlatý list“ a „Indiánská stezka“. Do soutěží je 
pravidelně zapojeno aktivně téměř 100 dětí a pro 
ostatní je připraven doprovodný program, další 
soutěže výtvarné, sportovní apod.
 Pro mladší děti – většinou I. stupeň ZŠ pořádá 
odbor VŽPD „Den Stromu“, s cílem seznámit děti 
se základními znalostmi stromů a keřů z okolí 
Kojetína.
* Městu Kojetín se po několika neúspěšných po-
kusech podařilo získat dotaci ze Státního fondu ži-
votního prostředí na „Revitalizaci rybníka Jordán“. 
Přípravou, sledováním průběhu a vyhodnocením 
byl pověřen odbor VŽPD. Investiční akce byla za-
hájena v březnu 2004 a do trvalého provozu byla 
uvedena v květnu 2005. Předmětem revitalizace 
bylo zajištění odstranění sedimentů o mocnosti cca 
5 tis. m3, zabezpečení přívodu vody do rybníka vý-
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stavbou kanalizační šachty s kanálovým hradítkem 
a oprava výústního objektu. Hlavním cílem projektu 
byla snaha o zachycení vody v krajině, oživení kra-
jinného rázu a zlepšení mikroklimatu. Po provedení 
akce došlo, z hlediska zlepšení životního prostředí, 
k vybudování mokřadu o rozloze cca 120 m2, byly 
provedeny vegetační úpravy vysazením 28 kusů 
stromů a 18 řízkovanců a zároveň byla zatravněna 
plocha o rozloze 1100 m2.
* Dalším významným investičním projektem v této 
oblasti bylo vybudování „Sběrného dvora odpadů“ 
s výrazným spolufinancováním z fondu EU – SA-
PARD. Po téměř 3 letech provozu můžeme přínos 
vybudovaného zařízení vyhodnotit jednoznačně 
kladně. Provozováním sběrného dvora byl v lis-
topadu 2003 pověřen Technis Kojetín spol. s r.o. 
Tato společnost provádí pro občany města Kojetín, 
místních částí Kovalovice a Popůvky a některé další 
obce sběr a svoz komunálního odpadu, nebezpečný 
odpad likviduje BIOPAS Kroměříž a.s.

 V roce 2002 uzavřelo Město Kojetín smlouvu 
se společností EKO-KOM a.s. Na základě uzavřené 
smlouvy hradí společnost EKO-KOM městu za 
množství vytříděných odpadů příspěvek. V roce 
2003 činil příspěvek 205 105,- Kč, v roce 2004 
o něco méně - 164 425,- Kč, v roce 2005 to byla 
částka  230 855,- Kč a v 1. pololetí 2006  částka 
145 411,- Kč.
      Město Kojetín bylo zařazeno v rámci spoluprá-
ce Olomouckého kraje a společnosti EKO-KOM 
a.s. do projektu „Intenzifikace odděleného sběru 
a zajištění využití komunálního odpadu včetně 
jeho obalové složky“. V rámci tohoto projektu 
obdrželo Město Kojetín k bezplatnému užívání 
od firmy EKO-KOM a.s. v roce 2004 celkem 15 
kontejnerů a v roce 2005 rovněž 15 kontejnerů  na 
svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plast). Město 
z vlastních prostředků  zajistilo v roce 2005 nákup  
8 nových kontejnerů na tříděný odpad a v roce 
2006 zakoupí 7 kontejnerů. Od roku 2002 se 
tedy zvýšil počet  míst, na kterých jsou umístěny 
kontejnery na tříděný odpad,  na 37 (v roce 2002 
bylo těchto míst 24).
      Pro úsporu finančních prostředků na likvidaci 
nebezpečných odpadů, především ze sběrného 
dvora, využilo město Kojetín v roce 2006 možnost 
uzavřít smlouvy s Kolektivními systémy ASEKOL 
s r.o, EKOLAMP s r.o. a ELEKTROWIN a.s., které 
zajišťují pro výrobce elektrozařízení zpětný odběr 
jejich výrobků. Zpětný odběr výrobků se na rozdíl 
od likvidace odpadů nehradí – s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že největší množství nebezpečných 
odpadů sběrného dvora jsou především výrobky, 
které lze do zpětného odběru zařadit (televize, ledni-
ce, sporáky, pračky, monitory, počítače), je možné 
předpokládat, že se částky na likvidaci odpadů sníží. 
Podmínkou je bohužel  skutečnost, že výrobky musí 
být úplné, jinak jsou opět zařazeny do odpadu, za 
který město musí likvidaci hradit.

* Jedním z největších úspěchů, při zlepšení ochrany 
životního prostředí a zvýšení úrovně likvidace od-
padních vod v Kojetíně, je určitě prosazení přípravy 
a realizace projektu „Zlepšení kvality vod v oblasti 

soutoku řek Bečvy a Moravy“, jehož největší část 
řeší dobudování a rekonstrukci plošné kanalizace 
v Kojetíně. Investorem je společnost Vodovody 
a kanalizace Přerov a.s. a celý projekt za půl mili-
ardy korun (z toho kanalizace v Kojetíně cca 150 
mil. Kč) bude realizován v období 2007–2009 
v Hranicích, Lipníku, Přerově a Kojetíně.
 Samotná výstavba a rekonstrukce bude oprav-
du náročná a představuje zátěž pro občany i pro 
představitele města - rozkopané ulice a chodníky, 
uzavírky dopravy apod. Je třeba si ale uvědomit, že 
se jedná o investici pro několik generací a prokázat 
trpělivost a toleranci. Následně pak budou opravo-
vány i komunikace tak, aby se zlepšila i dopravní 
situace ve městě.

VII. BYTOVÁ POLITIKA

* Jednou z hlavních a rozhodně nejvýznamnějších 
investicí v uplynulém volebním období byla beze-
sporu výstavba 32 bytů ve Sladovní ulici. Rekon-
strukcí bývalého průmyslového objektu vznikl velmi 
pěkný bytový dům téměř v centru města, s cílem 
poskytnout občanům, nejen z Kojetína, bydlení při-
měřené 21. století a stabilizovat především mladé 
rodiny, které znamenají rozvoj Kojetína v příštích 
letech. Výstavba, s celkovými náklady zhruba 55 
mil. Kč, byla ukončena v únoru 2004 a následně 
byly byty přiděleny zájemcům.
 Náročná rekonstrukce a ne zrovna prvotřídní 
činnost dodavatele stavebních prací přinesly řadu 
drobných problémů a závad, postupně odstraňova-
ných v záruční době. V současné době jsou všechny 
byty obsazeny a zájem je mírně vyšší než možnost 
přidělení bytu.
* Pro zájemce o individuální výstavbu vytvořilo 
město Kojetín podmínky v lokalitě „Lešetín“. Byla 
zpracována zástavbová studie celého území a pro 
I. etapu byl upřesněn plán výstavby 13 rodinných 
domků v ulici Dvořákova. Stavební parcely byly 
z vlastnictví města prodány zájemcům, byla pro-
vedena přeložka vysokého napětí a vybudovány 
rozvody nízkého napětí pro jednotlivé domky. 
V jarních měsících roku 2007 bude vybudována 
páteřní kanalizace a přípojky a tím dokončeno 
„zasíťování“ pozemků.
* V souladu s koncepcí bytové politiky města Ko-
jetína byla provedena kompletní oprava dalšího 
bytového domu ve vlastnictví města – č.p. 1179 
v Jiráskově ulici. Po výměně oken byla opravena 
i střecha, fasáda, kanalizační přípojka a odpady ve 
všech bytech za více jak 2 mil. Kč.
* V roce 2005 připravil a rozpracoval odbor ma-
jetku a investic města na základě žádostí uživatelů 
bytů v bytovém domě č.p.1247 v ulici Dudíkově 
záměr prodeje všech 31 bytů z vlastnictví města 
do osobního vlastnictví dosavadních uživatelů. Celý 
záměr se podařilo po schválení zastupitelstvem 
města realizovat, prodej posledního bytu bude 
projednáván na zářijovém zasedání zastupitelstva. 
K 31.8.2006 je ve vlastnictví města po prodejích 
a vyřazení z bytového fondu 330 bytů, z toho 96 
bytů v DPS.
* V „ostudné“ lokalitě tzv. „bílých domků“ zůstane 
prakticky poslední obytný dům. Po přestěhování 

zbytku nájemníků bude provedena demolice 
částečně zbouraného domu č.p. 974 a pro příští 
volební období tak zůstane k likvidaci pouze jeden 
dům – č.p. 976.
* Město Kojetín poskytovalo zájemcům o opravy 
domů a bytů a o zkvalitnění bydlení půjčky ze 
dvou fondů

* Drobné opravy a základní údržbu celého by-
tového fondu zajišťuje Technis Kojetín spol. s r.
o. V jednotlivých letech byly provedeny opravy 
v následujícím rozsahu:

rok 2003  1.251 tis. Kč
rok 2004  1.459 tis. Kč
rok 2005  1.364 tis. Kč
rok 2006 rozpočet 1.679 tis. Kč

VIII. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA  A PÉČE 
O MAJETEK MĚSTA

 Orgánům samosprávy se ve spolupráci s jed-
notlivými odbory MěÚ a díky výborné součinnosti 
a podpoře ze strany poslanců Parlamentu ČR, 
Ing. Pavla Höniga a Miroslava Kapouna, podařilo 
připravit a realizovat opravy velké části budov 
a zařízení ve vlastnictví Města Kojetína.
 Prioritou byla oblast školství a dalších zařízení 
pro sport, zábavu a volný čas. Postupně tak bylo 
během uplynulých čtyř roků proinvestováno přes 
230 mil. korun a k nejdůležitějším rekonstrukcím 
a velkým opravám bezesporu patřily:
* Celková rekonstrukce a přístavba ZŠ na Nám. 
Míru, která se uskutečnila ve dvou etapách v letech 
2003 - 2004. Nové učebny, šatny, družina, bezba-
riérový přístup, okna, fasáda, podlahy, elektroinsta-
lace, oprava sociálních zařízení, to vše za více jak 
30 mil. Kč, znamenaly vznik jedné z nejpěknějším 
škol v širokém okolí a vytvoření prostředí pro zá-
kladní vzdělávání dětí hodné třetího tisíciletí.
* Podobným způsobem, i když trochu skromněji, 
byla připravena a realizována v letošním roce 
oprava ZŠ v ulici Svat. Čecha. U celé školy došlo 
k výměně  oken, opravě většiny podlah, opravě so-
ciálních zařízení, odpadů, vybudování nových šaten 
a celkové opravě fasády za více jak 15 mil. Kč.
Postupně bude  dokončeno i vybavení všech tříd 
a učeben novým nábytkem. Obrovskou výhodou 
této základní školy je vlastní víceúčelové hřiště, 
které bylo vybudováno v roce 2004 díky úsilí vedení 
školy. Zpracovaný projekt, který byl vybrán ke 
spolufinancování z  rozvojového programu Olo-
mouckého kraje (OPOK), byl úspěšně realizován 
a na celkových nákladech 1,9 mil. Kč se podílelo 
i Město Kojetín částkou 962 tis. Kč.
* Po částečných opravách školní kuchyně a jídelny 
v předchozích letech (jednalo se o odstraňování 
havarijních stavů – střecha, okna apod.) byla 
v roce 2005 provedena celková rekonstrukce celé 
budovy – podlahy, elektrorozvody, odpady, sociální 
zařízení, výtahy a kompletní výměna technologie 
v kuchyňské části. V prostorách bývalé družiny 
vznikla jídelna pro malé děti, od počátku letošního 
roku mají strávníci možnost výběru ze dvou hlavních 
jídel. Celkové náklady představovaly téměř 11 mil. 
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Kč a opravy byly dokončeny počátkem roku 2006 
výstavbou nové kanalizační přípojky.
* Mateřská škola Kojetín, příspěvková organizace 
zřízená Městem Kojetín, byla investorem a pří-
jemcem dotace z rozpočtu Olomouckého kraje při 
odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a dovyba-
vením školní zahrady v celkové hodnotě 1 957 tis. 
Kč. Město Kojetín podpořilo tuto investiční akci 
úhradou 51 % nákladů – tzn. 998 tis. Kč.
* Sokolovna. Nejrozsáhlejší a nejnákladnější 
investiční akcí roku 2004 byla bezesporu oprava 
sokolovny v Kojetíně. Ze státního rozpočtu byla 
poskytnuta městu dotace ve výši 19 mil. Kč a z roz-
počtu města bylo uhrazeno 1 415 tis. Kč. Opravou 
byl vyřešen neutěšený stav budovy (výměna oken, 
oprava sociálních zařízení včetně odpadů, rozsáh-
lá rekonstrukce sklepa a nové sociální zařízení, 
vybavení bufetu, nová fasáda, možnost ubytování 
apod.), byly přistavěny šatny a sociální zařízení pro 
část budovy využívanou cvičenci TJ Sokol Kojetín 
a byly zrekonstruovány a rozšířeny venkovní kurty 
a okolní plochy na nádvoří. V příštích letech bude 
zapotřebí investovat do celkové rekonstrukce jeviště 
a do nového vybavení prostor pro kulturní vyžití.
* V následujícím roce – 2005 bylo zahájeno dlouho 
připravované vyřešení a odstranění havarijního 
stavu bazénů a technologie kojetínského koupališ-
tě. Po velmi složité přípravě (změna projektantů, 
vysoká cena, změny a posuny termínů) mohly být 
práce zahájeny v letních měsících 2005. Celková 
rekonstrukce (mimo budovy restaurace) pak byla 
ukončena počátkem července 2006 s celkovými 
náklady za všechny provedené práce 39,5 mil. 
Kč. Občané a především děti a mládež z Kojetína 
a okolí svým zájmem a kladným hodnocením po-
tvrdili, že rozhodnutí zastupitelů opravit koupaliště 
v Kojetíně bylo správné.
* V hodnoceném volebním období se nám podařilo 
alespoň částečně vylepšit špatný stav komunikací 
v Kojetíně.
- V roce 2005 byla provedena rekonstrukce 
komunikace v ulici Husova, investiční akce, 
která byla dlouhodobě připravována po opravě 
kanalizace v roce 2003 (investor VaK Přerov, 
a. s.). Podle projektu S-Projektu Plus a.s. Zlín byla 
provedena celková oprava chodníků, vozovky 
a navazujících průchodů kolem židovské synagogy 
v hodnotě 5 488 tis. Kč. V průběhu realizace, na 
základě návrhu dodavatelské firmy PRESBETON 
Olomouc a po projednání a schválení RM, byl 
upraven i vchod a prostranství před zmíněnou 
kulturní památkou. Veškeré náklady byly uhrazeny 
z rozpočtu města.
– Po řadě jednání přistoupila akciová společnost 
Vodovody a kanalizace Přerov jako investor k cel-
kové opravě kanalizace v ulici Nádražní. Následně 
Město Kojetín po získání dotace ze státního roz-
počtu ve výši 17 mil. Kč mohlo realizovat podle 
projektu projekční kanceláře PRINTES ATELIER 
Přerov celkovou rekonstrukci vozovek a chodníků 
v ulici Nádražní a Kuzníkové, opravu chodníků 
v ul. Tyršové a po vybudování přípojek pro budovu 
nádraží ČD i rekonstrukci celého přednádraží. Po 
dokončení budou cestující, kteří využívají autobu-
sovou dopravu a následně vlakovou, přijíždět až 

k nádraží a opačně i odjezdy autobusů budou od 
nástupních ostrůvků před nádražím ČD. 
 Podle informací zástupců ČD bude v příštím 
roce – 2007 zahájena rozsáhlá oprava nádražní 
budovy v Kojetíně.
– Neúspěch jsme zaznamenali v případě záměru 
vybudovat komunikaci pro těžkou dopravu kolem 
průmyslových podniků – spojka mezi ulicemi Kře-
novská a Padlých hrdinů. Po úspěšném zařazení 
do dotačního programu Ministerstva průmyslu 
a obchodu – OPP – program 1.2. REALITY 
a příslibu dotace ve výši 10 mil. Kč byl náš projekt 
po upřesnění tzv. „podporovaných podniků“ 
vyřazen, protože Eastern Sugar ČR – cukrovar 
Kojetín  a Moravský lihovar Kojetín a.s. (cca 80 
% území) nepatří mezi podporované podniky ve 
smyslu uvedeného programu. 
* Významnou investicí pro občany Kojetína a okolí 
bylo vybudování nákupního střediska ALBERT 
firmou AHOLD ČR. Na této investici se Město 
Kojetín přímo nepodílelo (pouze odprodalo část 
pozemků pro výstavbu). Z hlediska zkvalitnění 
služeb, vytvoření nových pracovních míst a kon-
kurenčního prostředí je možné považovat tuto 
investici za přínos.
* Drobná investice – kanalizace na nám. Svobody 
– ve výši 1 227 tis. Kč výrazně přispěla ke zlep-
šení životního prostřed a k narovnání a zlepšení 
sousedských vztahů v dané lokalitě.

IX. VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT

* Péče o nejmladší generaci, úroveň školství 
a celého výchovně vzdělávacího procesu bývá 
jednou z vizitek samosprávy v obcích. Pro volené 
orgány našeho města byla tato problematika jednou 
z priorit, a to nejen v oblasti investic a vytváření 
kvalitního zázemí pro školáky ve všech školách 
a školských zařízeních, ale i v komunikaci s pe-
dagogy a zaměstnanci příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Kojetín a Olomouckým krajem 
na území Kojetína.
* S řediteli a ekonomy našich příspěvkových 
organizací v oblasti školství se scházelo vedení 
města a MěÚ Kojetín na pravidelných čtvrtletních 
poradách. Oficiálně se činností škol a školských 
zařízení zabývala RM i ZM při pravidelném vy-
hodnocení školního roku a neformálně se všichni 
pedagogové a zaměstnanci škol a škol. zařízení  
každoročně setkávali se zástupci města před zahá-
jením školního roku.
 Neodmyslitelnou součástí života občanů z Koje-
tína a okolí je i kulturní a sportovní vyžití. Kulturní 
a zájmový život v Kojetíně z velké části organizuje 
pro dospělé především Městské kulturní středisko 
a  pro děti a mládež Městský dům dětí a mládeže 
– příspěvkové organizace zřízené ke svému účelu 
Městem Kojetín.

* Činnost MěDDM byla,  již tradičně, na velmi vy-
soké úrovni. Soutěže, výlety, letní tábory, zájmové 
kroužky – to vše je činnost, do níž se každoročně za-
pojují stovky dětí nejen přímo z Kojetína a místních 
částí, ale i z okolních obcí. Příprava a organizační 
zajištění základních kol vědomostní soutěže pro 

žáky základních škol - § 11,55 zvládly zaměstnanky-
ně MěDDM doslova na 1 s*. Podobně se na vysoké 
úrovni v letošním roce podařilo připravit pro žáky 
kojetínských  škol a pro ostatní občany akci tzv. 
„Bezpečné město“ s ukázkami činnosti jednotlivých 
složek integrovaného záchranného systému.
* Stejně tak, i když s určitými problémy, se dařilo 
rozvíjet kulturu a připravovat kulturní akce pro 
dospělé Městskému kulturnímu středisku. Na 
vysoké úrovni byly zajištěny již tradiční přehlídky 
amatérských  divadelních souborů,  Kojetínské hody 
a Hudební léto. Na výbornou se daří připravovat 
a prezentovat činnost v galerii vzdělávacího infor-
mačního centra (VIC – Okresní dům). V průběhu 
čtyř roků se uskutečnila řada velmi zajímavých 
výstav. Na standardně vysoké úrovni pracuje 
Městská knihovna v obou odděleních a v závěru 
roku 2005 byly dovybaveny knihovny v Kojetíně, 
Popůvkách i Kovalovicích výpočetní technikou pro 
přístup na internet.
* V uplynulých čtyřech letech připravila každoročně 
redakční rada 12 čísel Kojetínského zpravodaje. 
Tento zdroj informací o dění v Kojetíně a v obcích 
mikroregionu  je dnes samozřejmostí  pro čtenáře 
z Kojetína a okolních obcí.  Pro Město Kojetín 
a jeho příspěvkové organizace, sportovní oddíly 
a další autory příspěvků je to možnost prezento-
vat své záměry, plánované akce a výsledky své 
činnosti.
* Město Kojetín podpořilo sportovní oddíly, zájmo-
vá sdružení a neziskové organizace vyvíjející činnost 
na území města ve prospěch občanů i finančně, 
přidělením dotací na činnost. Výše dotačních 
příspěvků byla následující:
– v roce 2003     650 000,-Kč 
– v roce 2004  792.342,-Kč
– v roce 2005  724.462,-Kč
– v roce 2006   755.000,-Kč
 Rozdělení celkových částek jednotlivým orga-
nizacím navrhovala podle zásad schválených ZM 
jmenovaná  komise a po projednání v RM konečné 
schválení vždy provedlo ZM.

X. VEŘEJNÝ POŘÁDEK

      O stavu veřejného pořádku na území města 
Kojetína a jeho místních částí jednala RM a ZM 
v průběhu uplynulého volebního období pravi-
delně minimálně dvakrát ročně při projednávání 
zpráv MP a P ČR o bezpečnostní situaci na území 
města.  
 Zastupitelstvo města Kojetín na svém zasedání 
dne 17. 6. 2003 vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2003 k zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku při pořádání veřejných produkcí 
hudby a ochraně před hlukem a vibracemi. Jejímu 
vydání předcházela dlouhá diskuse v orgánech 
města a následně společné jednání s provozovateli 
restauračních zařízení na území města, kteří s urči-
tým omezením provozní doby v nočních hodinách 
nesouhlasili. Podstatné bylo ale zjištění, že při 
dodržování stanovené provozní doby nedocházelo 
k deliktům s poškozováním majetku města, rušení 
nočního klidu v centru města atd. Od 1. 10. 2003 
nabyla platnost novela zákona č. 258/2000 Sb., 
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o ochraně veřejného zdraví, kterou zákonodárci 
záměrně zrušili část § 6 uvedeného zákona. Právě 
tato zrušená část poskytovala naši vyhlášce oporu 
a zákonný podklad. 

* Po opakovaném projednávání v orgánech města 
byly uskutečněny v roce 2005 změny na pozici 
velitele MP Kojetín – do této funkce byl v polovině 
roku  jmenován Jiří Hübner a od 1. 1. 2006 byl 
zvýšen počet strážníků na celkový počet 7.
          Velitel MP a strážníci se velmi aktivně zapojili 
do nejrůznějších forem prevence drobné kriminality 
např. při přípravě a organizaci:
– akce „Bezpečné město“ ve spolupráci s Policií 

Příloha – některé významné investiční akce v minulém období

Rekonstrukce školní jídelny Oprava koupaliště

Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru Oprava ulice Nádražní

Rekonstrukce Sokolovny Rekonstrukce ZŠ Sv. Čecha

ČR, MěDDM Kojetín a Armádou ČR,
– besed na základních školách,
– preventivních akcích ve spolupráci s Obvodním 
oddělením Policie ČR v Kojetíně, zaměřených na 
podávání alkoholu nezletilým apod. 
      
      Ke škodě naprosté většiny občanů Kojetína 
ovšem nadále přetrvávají problémy jako vandalis-
mus a s ním spojené poškozování majetku města, 
veřejné zeleně a mobiliáře města, znečišťování 
chodníků a ulic výkaly psů, nepořádek u kontej-
nerů na tříděný odpad a odpadkových košů apod. 
K omezení těchto nešvarů bohužel nestačí pouze 
činnost městské policie, je zapotřebí zájmu, aktivity 

a součinnosti celé veřejnosti.

 Tato zpráva je předkládána voleným 
orgánům Města Kojetín a občanům Koje-
tína, Kovalovic a Popůvek jako otevřený 
dokument, ve kterém nemohly být uvedeny 
všechny úspěchy a prohry v činnosti RM, 
ZM, MěÚ a všech příspěvkových organi-
zací. Je proto na vás na všech, doplnit ho 
vašimi názory, připomínkami a návrhy tak, 
aby co nejobjektivněji popsal práci a  život 
Kojetína a jeho občanů ve volebním období 
2003–2006. 

Mojmír Haupt, starosta města
foto: Jiří Šírek
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 „Dne 14. října 1944 velké svazy amerických 
letadel přeletěly město. Při zpátečním letu byla 
z jednoho letadla za Kojetínem, směrem ku 
Křenovicím, asi vyhozena mrtvola letce, který 
byl při boji zastřelen. Dle nalezené legitimace, 
byl to poručík amerického letectva Edvard Rui-
ter. Byl pohřben 18. října na místním hřbitově. 
Hrob jeho byl neustále ozdoben květinami 
a na Vše svaté mnoho svíček hořelo na jeho 
hrobě”, říká zápis v Pamětní knize města Kojetín 
a stejně je událost zaznamenána v místní farní 
kronice: „V polích u Popůvek byl nalezen mrtvý 
americký letec Eduard Reyter. Byl zastřelen asi v 
letadle a mrtvého jej shodili dolů. Byl pohřben na 
zdejším hřbitově, obřady provedl farář za účasti 
několika německých vojáků. Jinak byl hřbitov 
uzavřen a nikdo se nesměl pohřbu zúčastnit.”  
 
 Díky amatérským badatelům v historii letec-
kých bojů nad střední Evropou v letech 1944 
a 1945, můžeme dnes k tomuto, trochu záhad-
nému případu, přinést všechny podrobnosti, 
které se podařilo získat z archivních dokumentů 
a osobní korespondence.
 Americká 15. letecká armáda uvedeného dne 
uskutečnila nálet na komplex německých petro-
chemických závodů v Horním Slezsku (dnes v Pol-
sku), konkretně na výrobny syntetického benzinu 
v městech Blechhammer (dnes Blachownia 
Slaska) a Odertal (dnes Zdzieszowice). Jedním 
z několika stovek čtyřmotorových bombardérů, 
poslaných do akce, byl letoun B-24J „Libera-
tor“ ze 741. bombardovací perutě 455. bomb. 
skupiny, přezdívané The Vulgar Vultures – 
v překladu snad Draví supi. Ten nad Odertalem 
ve výšce 20.000 stop ve 12.33 hod dostal přímý 
zásah protileteteckým granátem do přední části 
letadla, který ji roztrhl. Střepiny okamžitě usmrtily 
dva členy osádky, kteří tam měli své stanoviště 
- bombometčík, poručík Edward W. Ruyter 
a přední střelec, desátník John J. Stella. Osádka se 
zbavila nákladu bomb a přes těžké poškození byl 
stroj schopen opustit prostor a pokračovat jižním 
směrem, s cílem doletět co nejdále. 
 Zpáteční let krátce vylíčil druhý pilot, tehdy 
poručík, Walter Shostack takto: „Přední část tru-
pu našeho letounu byla rozevřená jako banán. 
Chyběla čelní skla a rovněž jsme přišli o obě 

Objasnění případu starého 62 let
směrovky a ovládání chodu motorů. Fungovalo 
však řízení výškovky a křidélek, takže jsme pořád 
mohli letět, ale s plným plynem, čímž se spo-
třebovala většina našeho paliva. Letěli jsme na 

jih, byli jsme ostřelováni, ale nebyli jsme znovu 
zasaženi. Můj palubní mechanik zjišťoval, co je 
s Edem Ruyterem a Johnem Stellou a řekl, že 
jsou oba mrtví, ale neřekl, že již nejsou na palubě 
letounu.Nevím, kdy z letounu vypadli nebo kdy 
je vyhodil nápor vzduchu – let byl velmi  kostr-
batý. Letěli jsme dál, až jsme se dostali k horám 
a nemohli je přeletět, tak jsme vyskočili s padá-
ky. Když jsem vyskočil, byl jsem velmi daleko 
od Bleiburgu a v okolí místa, kde jsem přistál, 
nebyli žádní vojáci. Šel jsem směrem k horám, 
až jsem narazil na dům, který byl používán jako 
úkryt pro Titovy partyzány. Poskytli mi útulek 
a dali mi průvodce, aby mne dovedl na místo, 
kde by mne mohla vyzvednout moje squadrona. 
Bohužel Němci nás našli dřív, než jsme mohli 
být dopraveni zpět“.
 Během zpátečního letu tedy z letounu vypadla 
obě mrtvá těla letců, Ed Ruyter dopadl na poli u 

Kojetína, místo posledního odpočinku Johna Stelly 
není známo. Bombardér se dostal až do jižního 
Rakouska, nebylo však možné s ním přeletět Alpy 
a proto osádka opustila jeho palubu. Čtyři letci 
přistáli v okolí korutanského města Bleiburg, zbylí 
čtyři na dalších vzdálených místech. Zatímco těmto 
se dařilo poměrně dlouhou dobu unikat zajetí (W. 
Shostack byl zajat až 27. 10. u Lublaně), čtyři 
letci byli u Bleiburgu dopadeni a na školním dvoře 
příslušníky SS zastřeleni jako teroristé. Na místním 
hřbitově byli pohřbeni. Ostatní strávili posledních 
sedm měsíců války v německých zajateckých tábo-
rech. 
 Dne 14. října 1944 se na letecké základně 
v jihoitalském San Giovanni svého „supa“ č. 42-
51912 nedočkali...
 Edward William Ruyter se narodil 11. dubna 
1922 ve městě Dover, stát Delaware. Do Itálie 
přijel teprve v září 1944 a v posledním dopise 
domů z 13. 10. napsal, že příští den poletí svoji 
třetí bombardovací misi... Netušil, že poslední.
 Jeho tělo bylo vyzvednuto z kojetínského hrobu 
dne 10. 9. 1946 a převezeno na vojenský hřbitov 
v St. Avold, Francie.  

 Svatopluk Vaculík, Velehrad  
 
Autor příspěvku prosí pamětníky této váleč-
né události, aby se se svými vzpomínkami, 
případně fotografiemi přihlásili na Městském 
úřadě v Kojetíně. Děkujeme.

Poznámka: 
   Edward W. Ruyter byl patrně jediným ame-
rickým vojákem, jehož tělo bylo nalezeno 
u Kojetína (ve skutečnosti zahynul jinde), a který 
zde nalezl i dočasný hrob.
Pátrání po jeho původu, smrti a okolnostech 
souvisejících s Kojetínem jsme začali v listopadu 
2005. Díky autorovi článku, panu Vaculíkovi 
z Velehradu, se podařilo dát dohromady velmi 
zajímavý, tragický a mnohdy až dojemný příběh 
mladého Američana, který před 62 lety, po ná-
letu v Polsku, nalezl svůj hrob v Kojetíně. Bratr 
zesnulého, pan Fred Ruyter, dosud žije v USA, 
v Doveru, ve státě Delaware a je mu 89 let. Po 
objasnění celého případu s jeho bratrem jsem mu 
zaslal informace o Kojetíně a podrobnosti nálezu 
a pochování jeho bratra Edwarda.      Jiří Šírek

Počítače a internet na DPS

V rámci modernizace sociálních služeb 
byly na všech domech s pečovatelskou 
službou zřízeny internetové koutky.

Přístup k počítačům mají v níže uvedeném 
čase:
•  klienti pečovatelské služby
•  všichni senioři
•  zdravotně postižení
•  nezaměstnaní  z úřadu práce
•  žáci základních a středních škol
•  další partneři projektu

 Víceúčelová klubovna je vybavena čtyřmi 
počítači a multifunkční tiskárnou s kopírkou 
a skenerem. Na DPS Dr. E. Beneše a DPS 
6. května je vždy jeden počítač s tiskárnou.
 Chcete-li si něco zjistit, stáhnout nebo prohléd-
nout, pak neváhejte a přijďte. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

  8:00 – 11:00

 Pondělí Víceúčelová klubovna, Husova ul. 
 Úterý DPS  Dr. E. Beneše, 1. patro
 Středa Víceúčelová klubovna, Husova ul. 
 Čtvrtek Víceúčelová klubovna, Husova ul. 
 Pátek DPS  6. května, přízemí
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 Jistě všichni známe tu nepříjemnou bo-
lest hlavy, která nám často komplikuje denní 
život. Bolesti hlavy mohou být skutečným 
utrpením, které často narušují práceschop-
nost i sociální a rodinné vztahy. Naštěstí 
většinu lidí bolí hlava jen občas, třeba při 
dehydrataci a nebo když to přeženou s al-
koholem. 
 Z pohledu klasické medicíny bolesti hlavy 
klasifikujeme na primární a sekundární. Primární 
bolesti hlavy nemají žádný hmotný podklad tzn. 
že neznáme příčinu a nemůžeme ji ani určit spe-
ciálním vyšetřením. Do této skupiny zařazujeme 
nejčastěji migrénu a tenzní (je setrvalá a nemá 
charakter ohromujících záchvatů jako při migré-
ně) bolest hlavy. Ve skupině sekundárních bolestí 
hlavy je bolest projevem organického* onemocnění 
a proto zde řadíme potraumatické** bolesti hlavy, 
bolesti hlavy provázející cévní onemocnění, bolesti 
hlavy z nervového systému, bolesti hlavy v rámci 
infekčních chorob a nebo metabolických chorob.
 Přírodní medicína se dívá na bolesti hlavy 
podobně, ale zachází více do hloubky a spoléhá 
na vzájemné propojení orgánových soustav, hlavně 
tam, kde nelze nalézt objektivní příčinu bolesti. 
Z toho důvodu je alternativní diagnostika a přírodní 
léčba nejvíce efektivní u primárních bolestí hlavy.
 Do mé poradny přichází velká řada nemocných 
s bolestmi hlavy. Nejčastěji je to migréna, kterou 
se budeme zabývat podrobněji.

Migréna
 Migréna je onemocnění, které postihuje více 
ženy než muže. Záchvat migrény někdy začíná tzv. 
prodromální*** fází tj. několik hodin či dnů před 

vlastní bolestí hlavy. Nemocný může pociťovat 
velkou únavu nebo naopak euforii, může mít velkou 
chuť na poživatiny či nadměrně zívat. To může 
vést až k „auře“ což je abnormální pociťový vjem, 
který zahrnuje záblesky světla, cítění pachů nebo 
zrakové přeludy. To vše může nastat několik hodin 
před vlastním záchvatem, ale také nemusí. Proto 
dělíme migrénu na klasickou s aurou a obecnou 
bez aury. Samotný průběh migrény je pak velice 
silný. Provází ho zdrcující bolest, která může trvat 
hodiny až dny. Bolest je tak silná, že nemocní 
nejsou schopni jasně myslet a obvykle nemohou 
pracovat. Migrény jsou často spojeny s nauzeou 
a se zvracením.
 Příčina migrény není zcela odhalena. Na vy-
volání této choroby se podílí více činitelů. Můžete 
se setkat s názorem, že migrénu vyvolává stres, 
potravinová alergie, změna počasí, prudké světlo 
nebo alkohol. Musíme také vzít do úvahy dědičnost 
a dispozici k onemocnění. Klasická medicína uva-
žuje o několika příčinách např. porucha cévního 
systému mozku, výkyvy hladin serotoninu, porucha 
agregace krevních destiček, ze kterých se uvolňuje 
již zmíněný serotonin a porucha mozkového par-
enchymu.
 A co přírodní medicína? Nejprve musíme 
zhodnotit stav tlustého střeva, zda nedochází k bu-
jení nebezpečných plísní a nebo k zahnívání po-
travy. Pak je důležité vyšetřit játra, žlučník, ledviny 
a žaludek. Tyto orgány jsou nejvíce odpovědny za 
migrénu. Nesmíme také zapomenout na vyšetření 
krční páteře a hormonálního systému.
 Jak se migréna léčí? Lékaři používají analge-
tika, nesteroidní antiflogistika, námelové alkaloidy, 
antidepresíva apod. Neustále se vyvíjejí nové 

a účinnější léky. 
 V mé poradně používám ryze přírodní pří-
pravky a po zkušenostech mohu s jistou říci, že 
přírodní medicína je velmi vhodnou metodou léčby 
migrény.
 Na tomto místě mohu uvést některé přírodní 
přípravky, se kterými mám dobré zkušenosti: 
LKVB6, Betavital, Kličkový olej s vitamíny, Quatro 
Klas, Imuno C komplex, Super acidophilus plus šest 
miliard a Multivitamíny s minerály a enzymy.
 A co bylinky? Existuje spoustu bylinek, které 
můžeme využít. Velmi dobře působí kopretina 
řimbaba a ginkgo biloba. Budeme také používat 
kaštan, pampelišku, sporýš nebo kozlík. Z čínských 
bylinek se mi nejvíce osvědčuje tianma, duzhong, 
fuling, shijueming, yimucao, zhizi, longdancao, 
chaihu, danggui, yanhusuo atd.
 
 Závěrem chci říct dbejte na prevenci. Je to totiž 
to nejdůležitější, co můžete pro sebe udělat. Přeji 
hezké dny bez nepříjemných bolestí.

   
Milan Peterka

Regenerační centrum Kojetín

*  organické onemocnění – onemocnění má 
zřetelné tvarové změny na orgánech. Tyto 
změny lze zjistit vyšetřením. Např. infarkt, 
zánět, nádor atd.

**  potraumatické – poúrazové stavy. Např. 
otřes mozku, zlomenina lební kosti atd.

*** prodromální – soubor příznaků ohlašující 
příchod nemoci.

„Je-li cesta lehká, nestojí za nic.“ 
(tibetské přísloví)

 V dubnu 2000 mi bylo umožněno zapojit se 
do projektu vnitřní očisty těla podle MUDr. Jonáše. 
Informační medicína mě velice oslovila a její apli-
kaci jsem věnovala po dobu 5 let hodně energie 
a spolu se studiem souvisejících oblastí téměř 
všechen volný čas. Postupně začalo přibývat 
klientů, kteří se přesvědčovali o vysoké účinnosti 
této metody. Také já jsem na sobě vyzkoušela řadu 
preparátů a díky nim jsem se vrátila do vitality 
a fyzické formy před deseti i více lety. Svoje pětileté 
zkušenosti jsem popsala v brožurce Detoxikační 
souvislosti, která vyšla v srpnu 2006.
 V současné době je detoxikační medicína 
MUDr. Jonáše nejkomplexnější a nejúčinnější 
alternativní očistou nejen u nás, ale proniká i do 
řady sousedních zemí, jako je Slovensko, Maďar-
sko, Polsko, Itálie, Německo, Rakousko a Velká 
Británie. Všude ve světě se setkává s velikým 
zájmem veřejnosti i terapeutů. Metoda je velmi 
účinná u všech onemocnění, ať jsou to např. 
ekzémy, bolesti hlavy nebo neplodnost, nespavost 
a úzkosti. Doba čištění je přímo úměrná délce 
potíží, proto téměř jako zázrak působí informatika 
u dětí. Čisté informace, obsažené v preparátech, 
jsou na počátku Vodnářského věku skutečně velmi 

Mateřská škola Kojetín Očista těla i duše
účinným nástrojem při navracení zdraví. (www.
joalis.cz, www.bodycentrum.com)
 Postupem času jsem začala vnímat, že nejsme 
jen fyzické tělo, ale právě naopak: tělo je jen 
jakási nádoba, schránka pro duši. Tělo a duše se 
navzájem neustále ovlivňují. Ideální stav je vzájemná 
harmonie, kdy je člověk nejen fyzicky zdráv, ale 
také vnitřně naplněný, v pohodě, radosti a klidu. 
Začala jsem hledat způsoby, jakými je možno očistit 
emocionální, duchovní a karmickou úroveň. O této 
problematice jsem přečetla řadu knih a mnohé mi 
potvrdily můj názor, že nemocem fyzickým před-
cházejí poruchy na vyšších úrovních. Moje hledání 
bylo vyslyšeno a v srpnu 2005 jsem dostala souhlas 
absolvovat duchovní terapeutický systém RESULTS 
pod vedením pana Zdeňka Prémy.
 Tato unikátní terapie, která je založena na 
duchovních principech, pracuje jako celek. Je to 
jediný kurz svého druhu v Evropě. Slouží k od-
stranění stresů na všech úrovních. Slovo Results 
znamená výsledek a výsledky tohoto systému 
jsou opravdu vynikající. Touto terapií je možno 
identifikovat a odstranit pravou příčinu nemocí, 
vztahových problémů, bloků. 
 Nejvíce klientů potřebuje odblokování na 
emoční (citové) úrovni, které se provádí při plném 
vědomí člověka (ne v hypnóze) šetrnou citlivou 
individuální metodou. Tato terapie je vhodná 

i pro děti. Pomocí svalového testu jsou vytestovány 
a z nadvědomí odkryty nejtěžší stresové situace. 
Bloky se vytvářejí nejčastěji v dětství, kdy si bytost 
ještě neumí zdůvodnit např. pobyt v nemocnici 
nebo úmrtí, ale citově vnímá tyto události velmi 
intenzívně. Pozdější bolestivé zážitky napětí v těle 
dále zvyšují. 
 Odstranění těchto stresových bloků se provádí 
krátkými léčebnými meditacemi, které jsou velmi 
účinné a dokáží zcela vyčistit negativní zápisy v pa-
měti. Tak je možné se zbavit různých fobií, závislos-
tí, strachu, dyslexie, dysgrafie, ale i fyzických potíží 
nebo vztahových problémů. Toto odblokování je 
trvalé a dokáže nastartovat regenerační pochody 
v lidském těle. (http://psychoterapie-leceni.unas.
cz/).
 Jsem ráda, že nyní můžu nabídnout svým 
klientům očistu na různých úrovních. Myslím si, 
že terapeut by měl na sobě stále pracovat tak, aby 
jeho pomoc lidem byla co nejkvalitnější. Jestliže 
sám nemá vyřešeny některé problémy (ať je to 
strava, kouření nebo vztahy), nemůže nikdy v této 
oblasti pomoci druhým. Každý jsme ale jedinečná 
osobnost, a proto cesta každého z nás bude oso-
bitá.

   
Ivana Batůšková

   Chropyně, 732 760 770

Dnes ne, mám migrénu!
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 Charita Kojetín, Denní stacionář svatého Josefa, Komenského náměstí 49, 752 01 Kojetín
 Tel.: 581 76 21 60, e-mail: stacionar.josef@seznam.cz

Charita Kojetín 

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 2006

středa 4. 10. – 9.00 hod.
MEDŽUGORJE

video o 25 letech každodenního zjevování P. Marie

čtvrtek 5. 10. – 13.30 hod.
SLAVÍME SVÁTEK VŠECH ELIŠEK

zveme všechny nositelky tohoto jména i ty, kteří se jmenují úplně jinak, 
ke společnému posezení s pohoštěním

pátek 6. 10. – 9.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI, STOLNÍ HRY

středa 11. 10. – 9.00 hod.
VAŘÍME A SMAŽÍME 

Z BRAMBORÁKOVÉHO TĚSTA
přihlaste se předem

pátek 13. 10. – 12.00 hod.
FATIMSKÝ DEN

středa 18. 10. – 9.00 hod.
UČÍME SE BATIKOVAT
trička, polštářky, zástěry aj.

pátek 20. 10. – 9.00 hod.
ARANŽUJEME ZE SUŠENÝCH KVĚTIN

obrázky, stojánky, svícny, přijďte všichni, 
kdo máte rádi květinové dekorace. 

Můžete donést vlastní sušené květiny, rámečky, stojánky aj.

středa 25. 10. – 13.30 hod.
NA ČESKÉ SVATBĚ – hrajeme polky a valčíky ke zpěvu i tanci

pátek 27.10. – 9.00 hod.
ARANŽOVÁNÍ ZE SUŠENÝCH KVĚTIN – pokračujeme

pondělí 30. 10. – 9.00 hod.
MODLITBY MATEK (BABIČEK) ZA DĚTI

každé pondělí v 9.00 hod.
MODLITBA RŮŽENCE na úmysl příchozích, seznamování 

se životy svatých, četba na pokračování

každé úterý v 9.00 hod.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

každý čtvrtek v 9.00 hod.
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO + MALÁ BIBLICKÁ KATECHEZE 

Dovoz i odvoz na programy zajistíme po domluvě nejpozději den předem, 
na číslech 581 762 160 nebo 775 643 348.

Zajišťujeme VÝJEZDY NA SV. HOSTÝN až k bazilice charitním vozem, 
je nutno domluvit 3 zájemce pro jeden termín, cena 70 Kč za osobu.

Během provozní doby denního stacionáře je možno kdykoliv navštívit 
Farní knihovnu a zapůjčit si, příp. zakoupit knihy.

Nabízíme masáže krční páteře, kadeřnici, pedikúru, možnost koupele 
v bezbariérové sprše – nutno domluvit předem.

Denní stacionář pro seniory slouží všem seniorům, kteří pro svůj věk, zdravotní stav či sociální situaci, nemohou žít zcela samostatně a seniorům, kteří mají 
zájem se setkávat a aktivně trávit svůj volný čas. Všech programů se mohou zúčastnit i mladší lidé se zdravotním postižením či duševně nemocní.

Mateřská škola Kojetín Mateřská škola Kojetín
Měsíc září 
v Mateřské škole Kojetín

 Nejkrásnější období roku – prázdniny – jsou 
nenávratně pryč a my jsme se koncem srpna 
všichni sešli, abychom se připravili na nový školní 
rok. Ten jsme zahájili jako ostatní školy v pondělí 4. 
září, a to tentokrát s plným počtem dětí – 150.
 V nastávajícím školním roce jsme si připravili 
nově nejen speciální program pro předškoláky 
s odkladem školní docházky, ale i předplavecký vý-

cvik v plaveckém areálu Města Přerova, který začal 
13. září 2006 a potrvá až do poloviny prosince. 
Také se chystáme prohlubovat spolupráci s rodiči, 
a to formou zajímavých úkolů, soutěží a akcí nejen 
sportovních.
 Jako každý rok,tak i letos na děti čeká spous-
ta kulturních akcí: 15. září měly děti možnost 
shlédnout v MŠ divadelní představení „Vodnické 
pohádky“, 22. září jsme navštívili sokolovnu, kde 
bylo pro děti připraveno představení „O statečné 
princezně Máni“ a koncem měsíce nás navštívilo 

divadlo H. Stuchlíka s pohádkou „Jak šel Honza 
do pohádky“.
 Jednou z plánovaných akcí na měsíc říjen je 
2. ročník „DRAKIÁDY“, jejíž datum konání bude 
upřesněno.
 Od 1. října 2006 začíná také kurz ANGLIČ-
TINKY pro budoucí prvňáčky.
 Věříme, že vzdělávací nabídka naší „školičky“ 
bude ke spokojenosti našich dětí i jejich rodičů 
a v novém školním roce přejeme všem zaměstnan-
cům pohodu a úspěchy v jejich práci.

      vedení MŠ Kojetín
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ZŠ náměstí Míru Kojetín

Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Začátek školního roku 
2006 – 2007

 První měsíc školního roku byl naplněný řadou 
událostí, které jsou pro tento čas charakteristic-
ké.
 Přivítali jsme v našich prvních třídách nové 
žáky. Celkem jich k nám nastoupilo 43. V ostat-
ních třídách se objevili další „nováčci“, kteří se 
během prázdnin přistěhovali nebo přešli na naši 
školu. Celkem tedy máme 415 žáků v 18 třídách. 
Pro zajímavost – tento počet žáků jsme schopni 

evakuovat za pomoci všech nouzových východů 
za méně než tři minuty.
 Pro žáky 2. a 3. tříd byly zahájeny kurzy plavání 
na kroměřížském bazénu, v rámci hodin přírodo-
vědných praktik se uskutečnila řada průzkumných 
vycházek našich „sedmáků“ do kojetínských parků, 
kde žáci určovali stromy a s překvapením zjistili, že 
i ve městě mohou růst vzácné dřeviny. Divadelní 
představení pro naše nejmladší, návštěva němčic-
kého kina, kde je připraven film „Doba ledová II“. 
Koncem měsíce se uskuteční tradiční přebor školy 
ve skoku vysokém a bude zahájen nový ročník 

sběrové ligy – soutěže ve sběru papíru mezi našimi 
třídami.
      Když se ohlédneme za rozšiřováním kvalifikace 
našich pracovníků, každý den se některý z našich 
vyučujících zúčastnil nějakého semináře nebo 
vzdělávacího kurzu a sbíral zkušenosti pro svoji 
další práci.
      Jak vidíte, tak od samého začátku je ve škole 
pořádně rušno a bude tak až do posledního zvonění 
29. června 2007. Nezbývá než popřát všem ško-
lákům, pracovníkům školy, rodičům i příznivcům 
školy hodně úspěchů.
         vedení školy

Srdíčkový den

 12. září 2006 proběhl v Kojetíně „srdíčkový 
den“, kdy studenti gymnázia prodávali magnetky 
Občanského sdružení „Život dětem“.
 Zakoupením magnetického obrázku přispěli 
kojetínští občané na dětská oddělení nemocnic 
v České republice, a to na nákup přístrojové 

a zdravotnické technologie. Část vybraných pro-
středků bude použita také na potřeby speciálních 
pracovišť Kliniky dětského a dorostového lékařství 
VFN a 1. LF UK, pro Pediatrickou kliniku 2. LF 
UK a FN Motol v Praze, které zajišťují péči dětským 
pacientům z celé republiky.

Celkem studenti vybrali 16.922,- Kč.
      M.D.

Akce, které se konaly

„O Pohár majitele Pohřebního ústavu“

 MěDDM Kojetín ve spolupráci s oddílem 
volejbalu TJ Sokol Kojetín připravil pro širokou 
veřejnost 16. září 2006 VI. ročník turnaje ve vo-
lejbalu. Recesního turnaje se zúčastnilo 10 družstev 
z Kojetína a okolí. Během sobotního dne panovala 
skvělá soutěživá atmosféra. 
 K neobvyklému názvu turnaje patří i neobvyklé 
názvy družstev. A jak to dopadlo?
 
 1. místo  Banáni – Přerov
 2. místo  Gute Šmake – Kojetín
 3. místo  Knedlíci – Přerov
 4. místo  Veteráni – Kojetín
 5. místo  Lukiho team – Přerov
 6. místo  Kojetínští kantoři
 7. místo  Jemné chilli papričky – Přerov
 8. místo  Triple x – Kojetín
 9. místo  Squadra azura – Kojetín
 10. místo  Arogance – Přerov

 Slavnostního vyhlášení se zúčastnil majitel po-
hřební služby, ředitel turnaje, pan Zdeněk Barták, 
který vyhlásil nejlepšího „ranaře“ turnaje – Vlastíka 
Štefana a  nejlepší „ranařku“ Katku Berčíkovou. 
 Vítězné družstvo si vybojovalo pohár, zlatou 
putovní urnu, diplom a dárkový balíček. Nutno 
podotknout, že přerovští Banáni získali vítěznou 
trofej již v loňském roce. Takže, přátelé, kdo jim 
to „natře“ v roce 2007???
   

AKCE NA ŘÍJEN

2. – 6. 10.
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

na MěDDM Kojetín

12. 10.
PŘESPOLNÍ BĚH

postupová soutěž MŠMT ČR

17. 10.
DEN STROMŮ

ekologický výukový program pro 3. třídy ZŠ 
– MěDDM Kojetín ve spolupráci s komisí 
životního prostředí Rady Města Kojetín

19. 10.
„DUBÍNEK“

ekologický výukový program pro 4. třídy ZŠ 
– „Kolečko“ Tovačov, ve spolupráci s komisí 

životního prostředí Rady Města Kojetín

26. – 27. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM

PŘIPRAVUJEME

10. 11.
KONCERT PAVLA NOVÁKA PRO DĚTI

„SVĚTÝLKOVÝ REJ BROUČKŮ“
Turnaj ve stolním tenisu – postupová soutěž 

MŠMT ČR

   

1. místo  
Banáni – Přerov

2. místo
Gute Šmake – Kojetín

 MěDDM Kojetín
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Mateřská škola Kojetín Kam za kulturou

• JAZYK ANGLICKÝ •
– Začátečníci – každou středu od 17.00 hodin ZŠ nám. Míru

- Mírně pokročilí (8. lekce učebnice Headway)
každý čtvrtek od 17.00 hodin ZŠ nám. Míru, 

více pokročilí – každou středu od 17.00 hodin Bistro VIC

• JÓGA •
Každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin na Poliklinice Kojetín, 

cena: 350 Kč/čtvrtrok

• CVIČENÍ PILÁTES METODOU •
Každé úterý od 18.30 hodin v sále VIC, Masarykovo nám. 8, 

cena: permanentka 10 + 1 vstup = 200 Kč

• TANEČNÍ PRO STUDENTY NEJEN GYMNÁZIA KOJETÍN •
Každá středa od 17.00 do 19.30 hodin v sále Sokolovny, 

cena: 550 Kč (12 lekcí)

• DIVADLO •
Divadelní soubor Hanácká scéna při MěKS Kojetín

Informace: Lenka Šípková, tel: 608 329 590

• FOLKLÓRNÍ TANEC •
Národopisný soubor Hanácká beseda při MěKS Kojetín

Informace: Karel Drbal, tel: 581 761 797

• VÝTVARNÁ TVORBA, FOTOGRAFIE •
Tvůrčí skupina Signál 64 při MěKS Kojetín

Informace: MěKS Kojetín, tel: 581 76 20 46

ŘÍJEN 2006

Expozice muzea
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

Vzdělávací a informační centrum, Masarykovo nám. 8, Kojetín
stálá roční výstava

Výstava otevřena: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin

Nemusíte do Prahy – velká muzikálová show i v Kojetíně
v podání Hudebního divadla Glottis Brno

MUSICALMANIA
koncertně-scénické provedení písní nejslavnějších muzikálů
West side story, J. Ch. Superstar, Fantom opery, Pomáda,

Bídníci, Kočky, Vlasy, Evita
neděle 1. října 2006 ve 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín, vstupné: 90 Kč i v předprodeji na VIC Kojetín

Otevření prodejní výstavy obrazů členů skupiny Olomoučtí
LADISLAV ŽLOTÍŘ a JAN MIČKAL

Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
výstava otevřena od 2. října do 15. listopadu 2006

Otevřeno: po – pá 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin

Již potřetí pro rockové fanoušky
BETHRAYER FEST no III.

pátek 13. října 2006 v 16.00 hodin
Gospel of the future, Hannibal Lecter, Straight, Mea Culpa,

Bethrayer, Crashpoint, HazyDecay, Dark Gamballe + Host USA
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033

Víkendová pohádka pro děti – Divadlo Genus Brno
OPICE V AFRICE

neděle 22. října 2006 ve 14.30 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné 20 Kč

Soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek!
Historický pořad pro žáky II. stupně ZŠ a studenty gymnázia
KRÁL VÁCLAV IV. VÁS ZVE KE SVÉMU DVORU…
pondělí 23. října 2006 v 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 hodin
Součást projektu Faber tvůrců V. a I. Pěnkavových z Prahy
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné 35 Kč

LISTOPAD 2006

Víkendová pohádka pro děti
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ

neděle 19. listopadu 2006 ve 14.30 hodin
Hraje Divadlo Rolnička Kopřivnice

Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné: 20 Kč
Soutěž o nejkrásnější obrázek!

Velká předvánoční show
TRAVESTI SCREAMERS

pátek 24. listopadu 2006 v 19.30 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033, vstupné: 140, 130 Kč

Zeměpisná přednáška – Pohodáři
pro žáky ZŠ a studenty Gymnázia Kojetín
ŘECKO napříč bájemi a současností

pondělí 27. listopadu 2006 v 8.15 a 10.00 hodin
Sokolovna Kojetín, nám. Republiky 1033

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín

581 202 202, 774 001 403
e-mail: info@meks.kojetin.cz – www.kojetin.cz/meks

KURZY 2006/2007

• výstavnictví – expozice muzea •

• zpracování a prodej měsíčníku Kojetínský zpravodaj -

• předprodej vstupenek • dopravní informace • turistické mapy •

• informace o programech kin, divadel, koncertů, festivalů •

• kopírování pro veřejnost • 

(A4 jednostr. 2 Kč, A4 oboustr. 2,50 Kč)

 • CD „Ty kojecky hatě“ směs písní z Hané (cena 120 Kč)

 • Dřevěné pohlednice města Kojetín No. 84 (cena 25 Kč)

 • Turistická známka města Kojetín č. 1094 (cena 25 Kč)

 • Balíček osmi cyklomap 

  „Na kole celou Moravou a Slezskem“ (cena 89 Kč)

 • Pohlednice města Kojetín (cena 3 Kč)

 • Pohlednice 16 obcí Mikroregionu Střední Haná (cena 3 Kč)

 • Mapa Kojetína a Mikroregionu Střední Haná (cena 20 Kč)

 • Odznak města Kojetín (cena 20 Kč)

 • Keramický hrnek (cena 100 Kč) 

  a zvonek města Kojetín (cena 80 Kč)

 • Knihy, propagační materiály města a okolí…

CO NABÍZÍME

PROVOZNÍ DOBA:

po – pá   9 – 11 a 12 – 17 hodin
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Blahopřání

Žáci a učitelé ZŠ Kojetín Sv. Čecha  
blahopřejí paní vychovatelce Aleně Pátkové 

k l. a 2. místu 
na MS v rádiovém orientačním běhu.

Také kolektiv MěDDM blahopřeje vedoucí 
zájmového kroužku k zisku obou medailí,

Blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí  
a hóóóódně dalších úspěchů.

PS – Drželi jsme ti pěsti a tys to dokázala. 
Jsi dobrá!  

Městská knihovna v Kojetíně informuje
Týden knihoven
2. – 7. října 2006

• Obě oddělení MěK 
nabídnou v tomto týdnu 
novým uživatelům bezplat-
nou registraci do konce 
roku 2006.

• Den otevřených dveří v úterý 3. 10. umožní 
prohlídku obou oddělení knihovny s přístupem na 
internet.

• Po celý týden budou probíhat exkurze žáků zá-
kladních škol i studentů gymnázia do knihovny.

• uskuteční se Beseda se spisovatelkou 
Markétou Zinnerovou (pro žáky ZŠ)

• připravena je literární soutěž pro děti „Kdo 
to ví, odpoví“.

• Týden knihoven uzavře setkání knihovníků 
knihovnického střediska Kojetín.

 V průběhu měsíce října budou probíhat také 
lekce informační výchovy pro všechny páté 
třídy základních škol.

 Proběhnou i BESEDY s autorkou knihy „Ortel 
samoty“ PhDr. Zdenkou Tomáškovou pro 
studenty gymnázia

Dětské oddělení 
a provoz internetu:
pondělí, úterý   13 – 16 hodin
středa   13 – 17 hodin

Dospělé oddělení 
a provoz internetu:
úterý, čtvrtek   8 – 12  a 14 – 17 hodin
pátek, sobota  8 – 12 hodin

PROVOZNÍ DOBA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOJETÍN
Masarykovo  nám. 8, 752 01 Kojetín

tel.: 581762295, 777593984
e-mail: knihovna@meks.kojetin.cz, www.kojetin.cz/meks

Mateřská škola Kojetín Velký úspěch Aleny Pátkové na MS v orientačním běhu

 Kojetínská závodnice v rádiovém ori-
entačním běhu Alena Pátková získala na 
Mistrovství světa v této disciplíně, které 
se konalo ve dnech 12.–17. září 2006 
v bulharském Primorsku zlatou a stříbrnou 
medaili v soutěži družstev v kategorii D50, 
tedy nad 50 let. Úspěšné závodnici jsem 
položil pár otázek.
 
Jak ses dostala na toto MS?
 Nominaci na toto MS jsem si vybojovala díky 
prvnímu místu na Mistrovství ČR, když jsem získala 
ve své kategorii největší počet bodů.

Jaká byla konkurence a jak dopadli naši 
závodníci?
 Celkem se zúčastnilo 30 států s 350 závodníky. 
ČR získala v hodnocení zemí 2. místo za Ukraji-
nou.

A co terén, v kterém jsi soutěžila?
 Byla to náročná fuška, terén se nedá srovnat 
s tím, co známe z našich hor. Mnohdy to byly 
strmé kaňony a údolí, které jsem překonávala 
často po čtyřech.

Jaké bylo přijetí od sportovního svazu ori-
entačního běhu?
 Naše Asociace rádiového orientačního běhu 
finančně podporuje pouze mladší kategorie. Oce-
něním nám bylo čestné uznání a podání ruky.

Které byly tvoje největší soupeřky?
 Silnou konkurencí je hlavně Ukrajina a Rusko. 
Ti ostatní už jsou slabší, přesto si myslím, že máme 
dobré závodníky, kteří to těmto zemím můžou 
natřít, vždyť i já jsem závodila po antibiotikách 
a zvládla jsem to.

Co další významné soutěže?
 V příštím roce mě čeká Mistrovství Evropy 
v Polsku, tam chci určitě jet nebo tam možná 
doběhnu a v roce 2008 je MS v Jižní Koreji. Tam 
bych se ráda podívala, ale uvidíme jak to bude 
s financemi a s výkonem.

 Přeji ti hodně štěstí a ještě jednou bla-
hopřeji k tomuto velkému úspěchu.

Otázky a foto: Jiří Šírek
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Ze sportu – Minigolf

Po polovině sezony 
přichází krize…

 Soutěž družstev skončila a do dovršení poloviny 
letošní jarní části zbývaly ještě tři turnaje.
 Ten první byl celostátního rázu s názvem 
4. Grand Prix a konal se 8. – 9. 7. na betonu v are-
álu Tempa Praha. Mezi 87 účastníky se vyskytli 
i 2 hráči z Kojetína.
 V juniorech se prosadila J. Nakládalová 7. mís-
tem, hrající trenér I.Roemer se naopak v seniorech 
ztratil a obsadil až jedenáctou příčku.
Výsledky 4. GP Tempo Praha – beton
junioři:
1. Straško Marián, 90 Brno, 166 (27,7), 7. Na-
kládalová Jana, Kojetín, 155 (31)
senioři: 1. Švihel Ladislav, Olomouc, 176 (29,3), 
11. Roemer Ivan, Kojetín, 164 (32,8)
 Druhý z nich byl Junior Trophy – celostátní 
turnaj mládeže, který pořádal ve dnech 15. – 16. 
7. klub MGC 90 v Brně-Bohunicích. Účastníků 
se prezentovalo celkem 61, ale my jsme představili 
pouze jedinou zástupkyni. A to jsme měli hrát baráž 
o juniorskou extraligu!
 Naše J. Nakládalová se celkově umístila na 23. 
pozici, ve své kategorii však po úspěšném rozstřelu 
nakonec brala bronzovou medaili.
Výsledky JT 90 Brno – eternit
absolutně: 1. Dvořák Daniel, 90 Brno, 171 (21,4), 
23. Nakládalová Jana, Kojetín, 184 (26,3)
juniorky: 1. Dobrovolná Karina, Cheb, 161 22,8), 
3. Nakládalová Jana, Kojetín, 184 (26,3)
 Poslední, ale nejdůležitější ze všech tří turnajů, 
bylo pochopitelně Mistrovství České republiky, 

jež se (stejně jako loni) uskutečnilo v Olomouci. 
Hrálo se v filc-eternitovém areálu za účasti 140 
aktérů, od nás ale přijeli opět pouze dva, ač jsme 
měli hrát finále ženských družstev!
 V juniorech obsadila J. Nakládalová 13. 
příčku, když jen jediný úder jí chyběl k postupu do 
semifinále. Mezi staršími a daleko ostřílenějšími 
hochy se určitě neztratila, z dívek byla třetí nejlepší. 
To ji také znovu dostalo do reprezentačního výběru 
juniorek na MS do dánského Odense! Senior 
I. Roemer se sice proti loňsku o 3 místa zlepšil, 
ale celkově to na lepší než 10. pozici nestačilo. Do 
šestičlenného finále bylo ale dost daleko.

Výsledky Mistrovství ČR Olomouc – filc-
-eternit
junioři: 1. Macho Ivan, Olomouc, 254 (25,4), 13. 
Nakládalová Jana, Kojetín, 173 (28,8)
senioři: 1. Jašek Jindřich, Olomouc, 260 (26), 10. 
Roemer Ivan, Kojetín, 237 (29,6)

 Během srpna došlo v našem klubu k převratné 
změně. Do konkurenčního Holešova odešli sou-
rozenci Nakládalovi (Luděk a Jana), kteří tvořili 
v KGBK páteř hráčskou i funkcionářskou. Tam 
odešel z Prostějova i náš odchovanec R. Janáček. 
Tím jsme za rok a půl ztratili prakticky 3 nejlepší 
hráče.
 Po měsíční pauze se roztočil kolotoč turnajů, 
nejdříve na oblastní úrovni. Pořadatelem prvního 
podzimního klání jsme byli pověřeni my, když jsme 
v neobvyklém termínu 27. 8. v nedalekém Hulíně 
hostili oblastní 6. Open. Akce se zúčastnilo 46 
hráčů a hráček, bohužel bez jediného kojetínského 

plejera. Ředitel turnaje I. Roemer byl natolik za-
městnán výsledkovou tabulí a staráním se o plynulý 
průběh turnaje, že se k samotné hře ani nedostal. 
Ostatní členové klubu nejevili o hru či pořadatelství 
zájem. Kojetín tak zastupovali pouze tři zmínění 
hráči v holešovském dresu.
 Vítězi jednotlivých kategorií se tak stali tito 
hosté: muži – J.Láník (Jedovnice) absolutně nej-
lepším výkonem, ženy – L. Doleželová (Bystřice 
p.H.), senioři – J.Karásek (Šternberk), junioři 
– J.Doležel (Holešov) a žáci – M.Vyška (Blansko). 
1. kolo druholigové soutěže vyhrál tým 1.DGC 
Bystřice p.H.‚“B“.
 Celá akce se jinak povedla a první tři v každé 
kategorii byli pak odměněni cenami, které věnovali 
tito sponzoři: Drogerie – Zápařková, HG Style 
– L.Polák, Katos CZ – Kalovští, Košíkářství – Ko-
čičkovi, MĚSTO KOJETÍN, Pekárna MSH Kojetín, 
Potraviny Beta – J. Hýbner, Potraviny – Vavříková, 
Restaurace U Pedyho – Medunovi, Skate shop Fast 
– A. Meduna, Song – Z. Němec a Železářství – 
V. Zdráhal. Touto cestou jim všem za prokázanou 
snahu a důvěru děkujeme.

 Do dalších turnajů už jsme nenastoupili, jednak 
z důvodu nezájmu hráčů a hráček a jednak z důvodu 
rekonstrukce kojetínského minigolfu. Ten už je 
v této době téměř dokončen a proto tímto vyzývám 
současné i bývalé členy, případné zájemce či nové 
hráče k návštěvě minigolfu v prostoru před kou-
palištěm a k následnému tréninku, který se koná 
v úterý, středu a čtvrtek vždy od 14 do 18 hodin.

     Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Mateřská škola Kojetín Ze sportu - TJ Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu 

Stolní tenisté Sokola Kojetín před 
zahájením soutěží

  Od 24. září 2006 začínají pro náš oddíl 
opět soutěže a my počítáme se 4 družstvy. Družstvo 
„A“ hraje opět krajskou soutěž, a to s družstvy 
Chropyně, Lutína, Dřevohostic, Čelechovic, On-
dratic, Šternberka, Moravského Berouna, Mohel-

nice, Nového Světa Olomouc, Tovačova a Hranic. 
Toto družstvo má za cíl se opět udržet v soutěži. „B“ 
družstvo tvoří zkušení hráči Huťka, Kilhof, Vrtěl a 
Orság a mělo by opět patřit k favoritům soutěže, 
v níž hrají Lipník n. B. „B“ a „C“, také naše „C“ 
družstvo, Přerov „D“ a „E“, Brodek, Buk, Sigma 
Hranice „C“, ŠSK Hranice a nováčci z Dolního 
Újezda, Hlinska a Opatovic „B“. 

 Naše „C“ družstvo bude hrát rovněž jako no-
váček první třídu a bude mít co dělat, aby se v ní 
udrželo. „D“ družstvo bude hrát III. třídu okresu, 
kde by měli vedle M. Pištěláka a J. Zítky zkoušet 
štěstí staronoví hráči Z. Horák a M. Svobodník s 
mladými dorostenci. 

Zdeněk Mrázek

 ÚVĚRY INVESTICE HYPOTÉKY DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ ÚVĚRY INVESTICE HYPOTÉKY DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ
 PŘEFINANCOVÁNÍ NEVHODNÝCH ÚVĚRŮ KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEFINANCOVÁNÍ NEVHODNÝCH ÚVĚRŮ KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Nevíte co s penězi a chcete je co nejvýhodněji zhodnotit, nebo naopak nevíte kde a jak je získat?

!!!Proto jsme tu my!!!

Zastupujeme nezávislou společnost PENTIA CONSULTING a odborně vás zastoupíme a poradíme

Pohovor s naším konzultantem zcela zdarma, bez jakýchkoliv poplatků

Kontakt mobil: 

 608 122 253  nebo  606 140 174

Mateřská škola Kojetín Inzerce
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Mateřská škola Kojetín TO Kanoistika Kojetín 
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TJ Sokol Kojetín – oddíl tenisu

Skončil 25. ročník tenisového turnaje Sokol Cup 2006

Ukázka ze hry obou finalistů – bekhend a podání Roberta Gamby...

... a Aloise Šírka

 V sobotu 16. září 2006 se konal na 
tenisových kurtech Sokolovny závěrečný den 
tenisového turnaje Sokol Cup 2006. 
 Letošní jubilejní 25. ročník vyhrál Robert 
Gamba, který ve finále porazil dvacetinásob-
ného vítěze turnaje Aloise Šírka po setech 
6:2, 2:6. 3:6, 7:5. 8:6. Zápas přinesl vy-
nikající tenis plný dlouhých výměn hraných 
s velkou razancí na obou stranách. Oba 
tenisté se blýskli také výborným podáním. Ve 
vyrovnaném zápase měl Robert Gamba lepší 
závěr a získal podruhé cennou trofej. Oba 
hráči zároveň prokázali výbornou fyzičku, celý 
třiapůlhodinový zápas odehráli ve vysokém 
tempu. 
 Ve 25leté historii jsou známi dosud jen 3 
vítězové. Ke 20 titulům A. Šírka a 2 titulům 
Gamby jsou to 3 tituly Arnošta Dostála. 
 Na třetím místě skončil Zdenek Dravecký, 
který v zápase o bronz porazil Davida Indrá-
ka 6:3, 3:1, poté Indrák zápas pro zranění 
vzdal. 
 Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
18 hráčů.

Jiří Šírek 

Zdenek Dravecký obsadil 3. místo David Indrák skončil čtvrtý Předseda oddílu tenisu V. Berg předává ceny nejlepším 
hráčům turnaje

Kojetínští tenisoví veteráni zakončili Veteran Cup 2006

 V sobotu 23. září 2006 skončil na dvorcích 
Sokolovny další tenisový turnaj veteránů – hráčů 
nad 40 let. 
 Vítězství si odnesl po bronzu ze Sokol 
Cupu Zdenek Dravecký, který ve finále porazil 
Vlastimila Orsága 6:4, 6:4, třetí místo obhájil 
Jiří Šírek vítězstvím nad Dušanem Medunou 
6:4. 6:2. 
 Turnaje se zúčastnilo celkem 10 hráčů. 
V turnaji veteránů „B“ skupiny zvítězil Jiří Ště-
pánek před Leopoldem Ptáčkem, Františkem 
Michálkem a Oto Svobodou.

Jiří Šírek
Ze závěrečných zápasů Veteran Cupu 2006 – Z. Dravecký,  V. Orság, J. Šírek a D. Meduna. Účastníci závěreč-
ných zápasů Veteran Cupu. foto: Z. Sýkora, N. Šírková 
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MORAVSKÝ LIHOVAR 
KOJETÍN a.s.

o z n a m u j e 

všem příznivcům kvalitního ovocného destilátu, že přijímá

PŘIHLÁŠKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ PRO SEZÓNU 2006-2007.
Přihlášky budou vydávány a zapisovány 

v objektu pálenice Kojetín na Přerovské ulici od 30. srpna 2006 
každou STŘEDU od 16.00 do 18.00 hodin. 

Lze také kontaktovat přímo vedoucího pálenice a dohodnout si 
individuální termín. 

Kontaktní osoba: FRANTIŠEK HLAVÁČ, vedoucí pálenice Kojetín, 

telefon : 728 732 712
Zahájení provozu pálenice : dle poptávky zákazníků.

Inzerce

PRODÁM

PĚKNÝ BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ 3+1
V CIHLOVÉM DOMĚ V CHROPYNI

v prvním patře o výměře 72 m2 

s vlastním plynovým topením

(velká úspora tepla). 

Byt má tři velké pokoje, balkón, kuchyni, 

prostornou předsíň s okýnkem, koupelnu s WC 

také s okýnkem. 

Do bytu je zavedena přípojka k internetu. 

K bytu patří dva sklepy. 

.

Zdarma. stříháme živé ploty, kácíme a prostříháváme 

okrasné stromy a keře, zejména túje, jalovce,cypřiše, 

stříbrné smrky, jedle, tisy a borovice

nebo připravené chvojí vykupujeme.

Termín: od 30. 9. do 20. 10. 2006

Nabídky: tel. č.: 736767874 nebo večer 573340144

Cena 850.000,- Kč



10/2006Kojetínský zpravodaj

- 19 - 

Kontakt: 
HUBERT SEDLÁŘ

Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434, e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280, 752 01 Kojetín

 

Nabízí:
PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZIMNÍ ZA HRA DY, EUROOKNA A DVEŘE

  STŘEŠNÍ OKNA – ATYPICKÁ OKNA A DVEŘE (VÝKLADY, PORTÁLY, ZASKLENÍ BALKONŮ)

DOPLŇKY – ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ 

VNITŘNÍ DVEŘE – MASÍVNÍ DŘEVO, DÝHA, FOLIE

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA - AUTOMATICKÉ POHONY BRAN A ZÁVORY

KOVÁNÍ OKENNÍ A DVEŘNÍ (KLIKY, PANTY, DO PLŇ KY)

Inzerce

- do 50 000 Kč

- na dobu 7, 12, 18 měsíců

- servis až do domu

- nejvýhodnější podmínky

- měsíční splátky

- do 700 000 Kč zástava nemovitosti

  (max. na dobu 36 měsíců)

- na jeden měsíc navýšení 10 %

- rychlé vyřízení

- od 20 do 80 let

   

Mobil: 

602 219 394

RYCHLÉ PŮJČKY

P R O D E J   P O Z E M K Ů
Prodám pozemek o výměře 2.098 m2 – zahrada 

– z toho je 139 m2 stavební plocha

a pozemek o výměře 5.330 m2 – zahrada 
v k.ú. Polkovice za výhodnou cenu.

Telefon: 581 76 80 20

Telefon: 720 30 96 16

• POSKYTUJEME HOTOVOSTNÍ PŮJČKY •

• PLATBA IHNED • MĚSÍČNÍ SPLÁTKY •

• MOBIL: 602 219 394 •
CHCETE BÝT ZDRAVÍ ?

Cítíte se špatně? Trápí a obtěžují vás nebo vaše děti zdravotní potíže?
STUDIO ZDRAVÍ AB KROMĚŘÍŽ 

vám nabízí možnost zjistit váš skutečný zdravotní stav pomocí 
energetického vyšetření moderním digitálním přístrojem.

Vyšetření s poradnou a doporučením léčby provádí odborník 
ze Střediska přírodní léčby Olomouc.

KDY: 11.10. A 8.11.2006
KDE: KOJETÍN, HUSOVA UL. – 

VÍCEÚČELOVÁ KLUBOVNA PEČOVATELSKÉHO DOMU
VYŠETŘENÍ TRVÁ CCA 30 MIN – NUTNÁ OBJEDNÁVKA 

PŘEDEM NA ČASOVKU

VOLEJTE: 731 140 435 NEBO 739 253 203

zahájila provozní sezónu 1. srpna

tel.: 605 758 492, 582 386 381

www.nemcickadestilacni.wz.cz
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Inzerce

Vážení spoluobčané,

blíží se termín senátních voleb 

a s nimi také možnost nás všech 

ovlivnit směr dalšího vývoje spo-

lečnosti. Jako Vaše kandidátka za 

ODS do Senátu jsem připravena 

prosazovat všechny změny nutné 

pro zlepšení a zjednodušení Va-

šeho života.

 Podmínkou pro to je však Vaše 

účast v senátních volbách. Pokud 

nad nimi mávnete jako nad nedů-

ležitými rukou, dáte tím najevo, 

že je Vám lhostejné, kdo bude 

schvalovat zákony, které po mno-

ho dalších let budou ovlivňovat 

Vaše životy. Jaké tedy tyto zákony 

budou a nakolik pozitivně ovlivní 

či naopak ztíží a zkomplikují živo-

ty nás všech.

 Proto pečlivě zvažte svoji účast 

v senátním volbách a zejména to, 

komu dáte důvěru, aby pro Vás 

v Senátu pracoval.

      S úctou 

Vaše kandidátka do Senátu 

Ivana Hemerková 
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Volební příloha – Sdružení nezávislých kandidátů Kojetín 2006

Sdružení nezávislých kandidátů Kojetín 2006 je sdružením občanů měs-
ta Kojetín bez politické příslušnosti. Jsme připraveni navázat na práci pro naše 
město a dále prosazovat rozvoj Kojetína, Popůvek a Kovalovic. Naši kandidáti 
pro letošní komunální volby jsou:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮSDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

KOJETÍN 2006KOJETÍN 2006

• Jsme připraveni spolu-• Jsme připraveni spolu-
pracovat se všemi lidmi pracovat se všemi lidmi 
dobré vůle na úrovni dobré vůle na úrovni 

 Zastupitelstva města,  Zastupitelstva města, 
 komisí Rady města komisí Rady města

i dalšími občany města. i dalšími občany města. 

• Nezávislí kandidáti jsou • Nezávislí kandidáti jsou 
tu pro vás a pro naše tu pro vás a pro naše 
město. Volte perspektivu město. Volte perspektivu 
pro Kojetín, volte Sdruže-pro Kojetín, volte Sdruže-
ní nezávislých kandidátů ní nezávislých kandidátů 
Kojetín 2006.Kojetín 2006.

Budeme mj. podporovat: 

všestranný rozvoj Kojetína 
a jeho místních částí • spoluprá-
ci v rámci mikroregionu Střední 
Haná • úpravy sídliště Sever 
a dalších lokalit tak, aby došlo 
ke zkvalitnění života v těchto 
místech • zefektivnění práce 
městské policie • pokračovaní 
v nastoleném trendu zkvalit-
nění výchovy a vzdělávání 
žáků • tradice a kulturní po-
vědomí občanů • volnočasové 
aktivity mládeže, především 
v oblasti sportu • opravy 
dětských hřišť v Popůvkách 
a Kovalovicích • rozvoj tu-
ristického ruchu, především 
v oblasti cykloturistických tras 
• opravy a obnovu kulturních 
památek.

VOLTE
VOLTE

ČÍSLO 
ČÍSLO JEDNA

JEDNAKandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Kojetín,

konané ve dnech 20. – 21. 10. 2006 

 1.  Ing. Jiří Šírek, 42 let, místostarosta města

 2.  RNDr. Jitka Hálková, 54 let, lékárník

 3.  Marie Beránková, 43 let, ředitelka MěDDM

 4.  Mgr. Eva Pěchová, 46 let, učitelka

 5.  Bc. Milada Šigutová, 47 let, vedoucí pobočky ČS, a.s.

 6.  Aleš Stavinoha, 35 let, soukromý podnikatel 

 7.  Mgr. Rudolf Pavlíček, 42 let, ředitel ZŠ

 8.  Ing. Leoš Ptáček, 35 let, soukromý podnikatel

 9.  Ing. Jaroslav Bělka, 54 let, výpravčí ČD

 10.  Jan Krejsa, 27 let, hasič

 11.  Pavel Zapletal, 40 let, skladník

 12.  MVDr. Marek Odložilík, 40 let, soukromý veterinář

 13.  Dušan Meduna, 32 let, OSVČ

 14.  Mgr. Alena Dufková, 57 let, učitelka

 15.  Tomáš Hála, 36 let, soukromý podnikatel

 16.  Jiří Prokeš, 51 let, technik

 17.  David Indrák, 38 let, technik 

 18.  Robert Gamba, 38 let, OSVČ

 19.  Zdeněk Horák, 47 let, živnostník

 20.  Ing. Roman Dočkal, 36 let, stavební technik

 21.  Tomáš Jura, 32 let, řidič sanitky                                                                   
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Volební příloha – ČSSD

Komunální volby

    2006 

   v Kojetín

Vážení spoluob ané, vážení voli i,

 volební kampa  p ed volbami do Zastupitelstva m sta Kojetína a v našem p ípad  i 
p ed volbami do Senátu Parlamentu R je v plném proudu. Politické strany a sdružení 
nezávislých kandidát  p esv d ují voli e o tom, že práv  oni jsou zárukou rozvoje m sta a 
života v n m. eská strana sociáln  demokratická v Kojetín  má obrovskou výhodu. Náš 
volební program se již dvakrát po vít zných volbách v r. 1998 a 2002 stal základem 
programového prohlášení Zastupitelstva m sta Kojetína a podstatné je, že byl vždy beze 
zbytku napln n a znamenal pro Kojetín a jeho místní ásti nebývalý rozvoj. Podrobn  jsou 
úsp chy popsány v „ Hodnocení pln ní plánu hospodá ského, sociálního a kulturního rozvoje 
m sta ve volebním období 2002 – 2006“. Tuto zprávu schválilo ZM na svém jednání 
26.9.2006 a je zve ejn na ve zpravodaji i na webových stránkách m sta a proto jen stru n  a 
pro p ipomenutí. 

M žeme se pochlubit tím, že: 
- kompletními rekonstrukcemi a opravami majetku m sta narostla jeho hodnota 

b hem volebního období o 146 milion  K
- k nejvýznamn jším investicím bezesporu pat ily:
 - p estavba Sladovny na 32 byt
  - rekonstrukce ZŠ nám. Míru 
 - rekonstrukce Sokolovny 

  . vybudování h išt  u ZŠ Sv. echa
 - kompletní rekonstrukce školní jídelny 
 - celková obnova koupališt

 - opravy komunikací v ulicích Husové, Nádražní, Kuzníkové a v prostoru 
p ed  nádražím D  v Kojetín

 - rekonstrukce ZŠ v ulici Sv. echa
 - zahájení rekonstrukce hotelu Pivovar a ada dalších drobných akcí.

 Tyto úsp chy a Vaše d v ra jsou pro nás závazkem a výzvou sou asn . Již nyní máme 
p ipravený volební program na p íští ty i roky a v nejbližších dnech Vám ho spole n
s kandidátkou p edložíme k posouzení.
 V íme, že naprosto objektivn  posoudíte p ínos eské strany sociáln  demokratické 
pro Kojetín a svými hlasy pro kandidáty SSD vyjád íte sv j souhlas s dalším rozvojem 
našeho m sta a jeho místních ástí a dalším zlepšením podmínek pro život v Kojetín ,
Koválovicích a Pop vkách.
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Volební příloha – ODS

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly a jsou před námi další 

komunální volby. 20. a 21. října bude-

me opět rozhodovat, jak budou vypadat 

ty další čtyři roky, co přinesou pro náš 

život v Kojetíně.

      ODS by pochopitelně chtěla, aby 

volební výsledek byl pro ni úspěšný, 

aby mohla výrazněji ovlivňovat hospo-

dářský, kulturní a společenský život ve 

městě. Je k tomu potřeba tvrdé agitace? 

Chceme věřit, že čas vykonal své, že jste 

si odnesli dostatečnou orientaci z červ-

nových parlamentních voleb, ze všech 

těch dní před nimi i po nich.

 A nevěřte, že komunální volby jsou 

o něčem jiném, že jde o osobnosti, že 

politika, ideologie není v těchto volbách 

na prvním místě. Vždy hledejte směr, 

kterým se ta která strana ubírá. A ná-

hodných uskupení, dočasných svazků 

se ptejte, má-li nějaký. A když Vám jej 

naznačí zkoumejte, zda z něj brzy nese-

jde.

 Naši kandidáti jsou zavázáni dodr-

žovat známé zásady pravicové strany. 

Těchto 21 kandidátů ze směru neuh-

ne.

 S jakými ambicemi jdeme do říjno-

vých voleb?

- chceme uspět – počítáme s hlasy mla-

dých lidí, lidí, kteří spoléhají na své 

schopnosti, lidí pracovitých a odpověd-

ných

- chceme své lidi prosadit do vrcholných 

řídících orgánů města

- chceme spolupracovat se všemi demo-

kratickými stranami v Zastupitelstvu 

města

Ve svém programu budeme klást 
důraz na:

– zajištění bezpečnosti a pořádku ve 
městě,

–  vysokou úroveň vzdělávání dětí na 
našich školách,

–  po období realizace velkých in-
vestičních akcí obrátit pozornost 
k úpravám jednotlivých částí měs-
ta, jeho zkrášlování, aby Kojetín byl 
dobrým místem pro život.

ODS v Kojetíně

KAN D IDÁTN Í  L I ST INA

 
 1. Ivana Jurečková 
 2.  Jaroslav Hübner 
 3.  Miloslav Oulehla 
 4.  Milan Hromada 
 5.  Jitka Tvrdoňová 
 6.  Jan Trávníček 
 7.  Martin Barták 
 8.  Michaela Tejchmanová 
 9.  Jaroslav Prášil 
 10.  Arnošt Petružela 
 11.  Dalibor Káňa 
 12.  Radek Lavrinec 
 13.  Ivana Krybusová 
 14.  Miroslav Skoupil 
 15.  Lubor Horák 
 16.  Bohumil Rádl 
 17.  Lenka Šípková 
 18.  Alois Nehoda 
 19.  Vojtěch Maga 
 20.  Oldřich Vaculík 
 21.  Boleslav Leinert
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Volební příloha – KSČM

Kandidátní listina pro volby 
do Městského zastupitelstva 

Kojetín

Název volební strany: 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

 1. Krejčiřík František 57 let zámečník, Kojetín – Kovalovice, 

    člen KSČM

 2. Laucký Jiří, RSDr. 58 let stavitel, Kojetín, 

    člen KSČM

 3. Drbal Jaroslav 55 let obchodní zástupce, Kojetín, 

    člen KSČM

 4. Bureš Jindřich 59 let zaměstnanec ČD, Kojetín, 

    člen KSČM

 5. Dostálová Božena 58 let zdravotní sestra, Kojetín, 

    člen KSČM

 6. Kopp František 58 let technik, Kojetín, 

    člen KSČM

 7. Zamazal Zdeněk 54 let zaměstnanec ČD, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 8. Motal Alois 59 let zaměstnanec ČD, Kojetín, 

    člen KSČM

 9. Bošová Galina 34 let zdravotní sestra, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 10. Vršecký František 54 let zaměstnanec cukrovaru, Kojetín, 

    člen KSČM

 11. Fiury František 70 let dělník Kojetín, 

    člen KSČM

 12. Staňková Radomíra 35 let biochemička, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 13. Pěnčíková Anna 66 let zaměstnankyně ČD, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 14. Černá Dana 27 let pracovnice v tiskárně, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 15. Brokeš Richard 68 let mistr optiky, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 16. Bureš Petr 32 let zaměstnanec ČD, Kojetín, 

    bez politické příslušnosti

 17.  Hromada Alois 63 let frézař, Kojetín, 

    člen KSČM

 18. Třetina Josef 60 let údržbář, Kojetín, 

    člen KSČM

 19.  Němec Zdeněk 40 let provozní zámečník, Kojetín, 

    člen KSČM

 20.  Hofírek Josef 61 let strojní zámečník, Kojetín, 

    člen KSČM

 21.  Smažinka František 57 let signalista ČD, Kojetín, 

    člen KSČ

Volební program Komunistické strany
Čech a Moravy v Kojetíně

na léta 2006 – 2010

Vážení spoluobčané!
 Opět nastává předvolební čas, kdy se bude rozhodovat 
komu dát svůj hlas. Své nezastupitelné místo v životě našeho 
města má i Komunistická strana Čech a Moravy. Jsme sta-
bilním politickým subjektem s kvalitními zastupiteli, kteří 
minulé volební období byli především schopnými poslanci 
a kteří měli vždy ohled na rozvoj a potřeby našeho měs-
ta.
 I v nastávajícím volebním období nabízíme naše zkuše-
nosti a schopnosti všem, kterým život obyvatel v našem 
městě není lhostejný. Nedělíme své spoluobčany podle 
politické příslušnosti, ale podle zájmu o další rozvoj pod-
mínek života ve městě a jeho přilehlých částech. V letech 
2006 – 2010 směřují naše cíle především do oblasti zlep-
šení podmínek životního prostředí.

Na úseku samosprávy a rozvoje demokracie
– Plán rozvoje přizpůsobit konkrétním ekonomickým 

a organizačním možnostem města. Na jednotlivá léta zpra-
covat finanční analýzu s provázanými vazbami jednotlivých 
oblastí.

– Prosazovat zkvalitnění samosprávy s trvalou a přímou 
demokracií – vyšší zastoupení občanů na veřejném životě, 
pružněji řešit a reagovat na podněty občanů.

– Při jednání zastupitelstva a Rady města přísně dbát na 
omezení stranických a skupinových zájmů.

V rámci města a jeho místních částí chceme:
– podporovat aktivitu podnikatelů
– prosazovat oprávněné poskytování sociální péče
– zachovat všestranný přístup občanů k lékařské péči
– podpořit rozvoj místních kulturních tradic
– zachovat stávající bytový fond ve správě města a dbát na 

jeho pravidelnou údržbu
– nadále podporovat individuální bytovou výstavbu
– zvýšenou pozornost věnovat úpravě místních komunikací 

a důslednou kontrolou trvat na povolených překopech
 (voda, plyn elektřina, kanalizace), tyto dát do původního 

stavu
– dále usilovat o postupnou výstavbu kanalizační sítě
– při údržbě zeleně věnovat péči i okrajovým částem měs-

ta.

 Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za dosavadní spo-
lupráci a také Vám, kteří nám při volbách dáte svůj hlas, 
což hodnotíme jako projev důvěry v naši práci pro další 
rozvoj města a jeho místních částí.
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Volební příloha – KDU-ČSL
Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová 

Vážení spoluobčané,
vážení voliči,

 jsou před námi páté volby do zastupitelstva 
města. Zástupci KDU-ČSL se podíleli na práci 
všech zastupitelstev od roku 1990. Pracovali 
v zastupitelstvu, radě města i komisích rady 
a ve výborech zastupitelstva.

 Ve volebním období 2006 – 2010 bu-
deme usilovat o to, aby:
1. občan města byl v centru zájmu samosprá-

vy,
2. správa věcí veřejných byla průhledná a ote-

vřená,
3. životní prostředí ve městě a místních částech 

se dále zlepšovalo,

K naplnění těchto záměrů budeme prosa-
zovat:
-  v souladu s územním plánem města vytvářet 

podmínky pro vznik průmyslové zóny k umož-
nění investic snižujících zaměstnanost ve měs-
tě

-  podporu všem formám podnikání, včetně pod-
pory občanských sdružení působících v této 
oblasti

-  větší dostupnost města Kojetína z okolních obcí 
veřejnou dopravou

-  úzkou koordinaci činnosti městské policie 
a Policie ČR, zejména při potírání vandalis-
mu, polních krádeží a narušování veřejného 
pořádku

-  kvalitní opravu všech poškozených vozovek 
a chodníků ve městě

-  podporu aktivitám občanů v oblasti kultury (ná-
rodopisné a divadelní soubory, tvůrčí skupiny, 
hudební soubory a jiné) a místních lidových 
tradic

-  péči o církevní, kulturní a jiné památky
-  rozvoj tělovýchovy ve městě
-  kvalitní provádění samosprávy a státní správy 

při optimálně vynaložených nákladech

Kandidáti KDU-ČSL:

 1. Jaroslav Minařík, 45 let, 
  agronom
 2.  Mgr. Ludmila Vranová, 55 let, 
  učitelka
 3.  Ing. Lukáš Zítka, 31 let, 
  technik elektro
 4.  Ing. Martin Berčík, 40 let, 
  soukromý zemědělec
 5.  Ing. František Frýbort, 42 let, 
  technik
 6.  Mgr. Jarmila Zítková, 55 let, 
  notářka
 7.  Mgr. Jiří Gračka, 23 let, 
  studující
 8.  Ing. Pavel Zítka, 57 let, 
  projektant
 9.  Marie Němečková, 50 let, 
  učitelka
 10. Miroslav Zdráhal, 61 let, 
  podnikatel
 11.  Alena Šmídová, 41 let, 
  pečovatelka
 12.  Jiří Czókáš, 28 let, 
  stavbyvedoucí
 13.  Helena Kočičková, 46 let, 
  podnikatelka 
 14.  Pavel Bíbr, 43 let, 
  instalatér
 15.  Rostislav Kolmačka, 25 let, 
  plastikář
 16.  Alexandr Čanda, 42 let, 
  strojní zámečník
 17.  Zdeněk Vožda, 43 let, 
  pekař
 18.  Roman Kyselák, 45 let, 
  dělník
 19.  Martin Kočička, 27 let, 
  podnikatel
 20.  Josef Psík, 60 let, 
  důchodce
 21.  Antonín Vožda, 72 let, 
  důchodce

VOLTE KDU-ČSL - VOLTE ROZKVĚT NAŠEHO MĚSTA
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Blahopřejeme!

Všem přátelům a známým
   se na vědomost dává, 

že dne 16. září 2006
oslavila 
své 26. narozeniny

Eva Chytilová 
z Kojetína.

Dne 30. září jsme si připomněli
1. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Bohumil Vojáček

S přáním všeho nejlepšího 
máma a sousedka Hanka

Není pravda, že čas bolest zhojí,
v srdcích zůstala rána, která nikdy nepřebolí.

S láskou stále vzpomínají manželka, 
sestra Marta, dcera Jitka, synové Jiří a Jaroslav,
vnoučata Martin, David, Honzíček, Miluška

Oběma přejí hlavně zdraví, štěstí 
a spokojenost v dalších letech

sousedky Eva a Jarka Chytilovy

pan Ladislav Michálek,

jeho žena Hana Michálková

oslavila 8. září 2006 
své 59. narozeniny.

Dne 1. srpna 2006 
dosáhl krásných kulatých 60 let


