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Vážení spoluobčané,
prožíváme společně první dny letošního podzimu, ročního období, kdy

na Hané v minulosti hospodáři končili se sklizní, hodnotili ji a připravovali
půdu na úrodu příštího roku.

Podzim roku 2002, roku tak bohatého na události v naší republice - bohužel
i tragické - je i pro volené orgány města obdobím, v němž po čtyřleté práci
hodnotí „úrodu“, hodnotí výsledky své činnosti a přínos pro obyvatele
Kojetína a jeho místních částí. Prostřednictvím volebních programů
jednotlivých politických stran a uskupení pak budete informováni o jejich
představách a přípravě na příští roky.

Podrobná zpráva o činnosti zastupitelstva města, rady, městského úřadu,
výborů a komisí, tvoří přílohu tohoto čísla a její úplný text je uveřejněn na
úřední tabuli, ale ani ten nejpodrobnější popis událostí za uplynulé volební
období nemůže přesně vystihnout atmosféru jednání, pocity všech, kdo se
jakýmkoli způsobem podíleli na správě města při úspěchu či neúspěchu,
radost, zklamání, zkrátka vše, co se odehrává v myslích těch, kdo jsou
takzvaně „u toho“.

Někdo prohlásil, že pracovat ve veřejné správě, pracovat pro spoluobčany
- pro lidi, není typické zaměstnání, ale je to poslání. Po čtyřech letech na
radnici to mohu jen potvrdit. Člověk, který není připravený vložit do tohoto
poslání celé své já, obětovat spousty tzv. volného času a být pro ostatní

k dispozici skoro dvacet čtyři hodin denně, by se do „přípravy půdy na příští
úrodu“ ani neměl pouštět.

Za měsíc budete při komunálních volbách rozhodovat o složení
Zastupitelstva města Kojetín na další volební období. Přeji Vám tu nejlepší
volbu při výběru kandidátů, vyberte a zvolte hospodáře, kteří budou zárukou
dalšího rozvoje Kojetína, Kovalovic a Popůvek.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

foto J. Šírek
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Rada města Kojetín se na
svém 67. zasedání dne 10. září
2002 zabývala  mimo jiné touto
problematikou:

- pro zajištění inventarizace majetku
a závazků města k 31.12. 2002
jmenovala dílčí inventarizační
komise, stanovila termíny pro
provedení fyzických a dokladových
inventur, jmenovala hlavní inven-
tarizační komisi pro období od 1. 10.
2002 do 30. 9. 2003 a uložila
ředitelům organizací, zřízených
městem, předložit vlastní zajištění
průběhu inventarizace,
- vzala na vědomí zprávu o technicko-
organizačním opatření  města při
svozu cukrové řepy v období letošní
řepné kampaně,
- souhlasila s prodejem domů na ulici
Rumunská čp. 898, 899, 900
a domu čp. 132 v ulici Kroměřížská.
Jde o domy, které jsou ve špatném

technickém stavu a jejich opravy by
si vyžádaly značné finanční
prostředky z rozpočtu města,
- souhlasila se zveřejněním záměru
prodeje pozemku p.č. 365/8 -
zahrada -  o výměře 223m2  v k.ú.
Kojetín,
- zplnomocnila správce pohřebiště
firmu Technis Kojetín k uzavírání
nájemních smluv na hrobová místa
na dobu kratší 20 let v případech,
kdy se bude jednat o prodloužení
nájemní smlouvy po uplynutí tlecí
doby,
- schválila vyřazení bytu č. 5 na ulici
Padlých hrdinů čp. 975 z bytového
fondu a v souvislosti s tímto krokem
zrušila i část usnesení rady ze dne
20. 8. 2002, ve věci přidělení tohoto
bytu paní Šarlotě Gogové. Než
stačila komise pro bytové otázky
projednat  a následně rada města
přidělit uvolněný byt, byl tento
během necelého měsíce  zcela

Jednání zastupitelstva města,
které bylo v tomto volebním
období již  dvacáté deváté, se
dne 17. 9. 2002 zabývalo
výsledky hospodaření města za
1. pololetí letošního roku a zprávou
o stavu pohledávek města k 30. 6.
2002. V souvislosti s předloženými
materiály byli členové zastupitelstva
informováni o aktuální situaci ke
konci měsíce srpna. Zastupitelstvo
schváli lo navýšení účelového
příspěvku Městskému kulturnímu
středisku Kojetín o částku 128 tisíc
Kč, na částečné pokrytí nákladů
spojených s pořádáním kulturní akce
„ Kojetínské hody“. Po projedná-
ní schváli lo hodnotící Zprávu
o hospodářském, sociálním
a kulturním rozvoji města Kojetín
ve volebním období 1998 - 2002.
S touto zprávou se budou moci
seznámit čtenáři na dalších stránkách

zdevastován neznámými pachateli
(zcizené dveře, okna, podlahová
krytina...),
- souhlasila se zřízením přípravné
třídy pro děti ze znevýhodněného
sociálního prostředí na Základní
škole Sv. Čecha a povolila výjimku
z počtu dětí při zřízení této třídy.
V přípravné třídě bude v letošním
školním roce 8 dětí,
- stanovila počet pracovníků
zabezpečujících stravování „cizích“
strávníků ve Školní jídelně Kojetín.
Přepočtený počet těchto pracovníků
činí 1,1 pracovního úvazku,
- odvolala paní Jitku Dvořákovou
z funkce členky Stravovací komise
RM a novou členkou této komise
jmenovala Mgr. Vladimíru Ka-
ráskovou,
- schválila uzavření Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo na akci „Vzdělávací
a informační centrum Kojetín“, mezi
Městem Kojetín a Pozemním

stavitelstvím Zlín a.s., řešící
prodloužení termínu ukončení akce.
Rekonstrukce Okresního domu by
měla být podle tohoto dodatku
ukončena k 11. 10. 2002,
- schválila uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Kojetín a firmou
SATES Morava  spol, s r.o, Valašské
Meziříčí na akci „ Oprava povrchu
vozovky ulice Tyršova - 2.etapa“.
Cena díla představuje částku
1.676.139,-Kč.

Rada města, plnící funkci Valné
hromady firmy Technis, schválila
dne 10. září 2002 zakoupení vozidla
PŘES L 110, za cenu 1.988 tis.Kč
+ 22% DPH, které bude firma
využívat při svozu komunálního
odpadu.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

zpravodaje.
Po obsáhlých diskusích schválilo

zastupitelstvo přijetí dotace ze
Státního fondu rozvoje bydlení ve
výši 10.280 tisíc Kč a při jetí
dlouhodobého úvěru ve výši
30 milionů Kč na výstavbu
31 nájemních bytů v areálu bývalé
sladovny.

Při projednávání problematiky
nakládaní s majetkem města schválilo
zastupitelstvo prodej části  pozemku
p.č. 211/7 a části pozemku p.č.
211/9  v ulici Sladovní panu
Miloslavu Plevovi, za cenu 150,-Kč/
m2. Dále schválilo prodej pozemku
p.č. 516/8, 516/2, 516/7 a p.č.
7047, včetně budov na nich se
nacházejících,  v ulici Kroměřížská,
panu Svatopluku Horákovi za cenu
467.720,- Kč. Schválilo také prodej
tří domů v  ulici Rumunská čp. 898,
899 a 900 dosavadním uživatelům

a prodej domu čp. 132
v Kroměřížské ulici panu Oldřichu
Vaculíkovi za cenu 300 tisíc Kč.

V další části jednání zastupitelstvo
schválilo harmonogram termínů pro
použití f inančních prostředků
„Povodňového fondu rozvoje
bydlení“ a vzalo na vědomí
informace odboru majetku a investic
města o zveřejnění podmínek pro
poskytování půjček pro rok 2003.

Zastupitelstvo uložilo Kontrolnímu
výboru ZM provést u žadatele
o příspěvek - TJ Slavoj Kojetín
a Charity Kojetín, veřejnosprávní
kontrolu zaměřenou na nakládání
s veřejnými finančními prostředky
a v případě kladných výsledků
kontroly schváli lo poskytnutí
příspěvků těmto žadatelům v celkové
výši 220 tis.Kč.
V závěru jednání schváli lo
zastupitelstvo uvolnění částky ve výši

100 tisíc Kč z rozpočtu města  pro
oblasti postižené povodněmi.

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín

Starosta města Kojetín
si Vás dovoluje pozvat na

30. zasedání
Zastupitelstva města Kojetín,

které se bude konat
v úterý dne 15. října 2002

v 15:00 hodin
v sále Sokolovny Kojetín.

Hlavním bodem
programu jednání
bude hodnocení

činnosti výborů Zastupitelstva
města a komisí Rady města

za rok 2002.

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2000, o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro poskytování půjček
vlastníkům obytných budov a bytů, a usnesení ZM zveřejňuje Město Kojetín harmonogram termínů a podmínky

pro půjčky v roce 2003

❉ Městský úřad v Kojetíně vydá závazný formulář, který bude k dispozici pro žadatele od 1. 10. 2002 na odboru majetku a investic města ❉
❉ Lhůta pro podání žádosti k účasti na výběrovém řízení se stanovuje od 1. 10. do 15. 11. 2002 ❉

❉ Pracovní skupina vyhodnotí předložené žádosti a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení radě města do konce listopadu 2002 ❉
❉ O výběru rozhodne zastupitelstvo města po projednání v radě města ❉

❉ O výsledku budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni ❉
❉ Povinnost úhrady první splátky vznikne k 15. 1. 2004 ❉

Půjčky se poskytují vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravu a na opravu městského bytového fondu.
Bližší informace na odboru majetku a investic MěÚ Kojetín.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města
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Informace pro občany
VOLBY 2002

Pro letošní volby do Zastupitelstva města Kojetín bylo zare-
gistrováno 5 kandidátních listin uvedených volebních stran:

1. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

2. Česká strana sociálně demokratická

3. Komunistická strana Čech a Moravy

4. Občanská demokratická strana

5. Kojetín 2002 (sdružení nezávislých kandidátů)

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě - Sokolovně na nám. Republiky 1033, pro
voliče bydlící v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky, Rumunská, Kuzníkova,
Dudíkova,Padlých hrdinů.

ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole, náměstí Míru 83, 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, pro voliče bydlící
v ulicích: Nová, Ztracená, Kroměřížská, Růžová, Blanská, Komenského
náměstí.

ve volebním okrsku č. 4
je místnost ve Zvláštní škole, Sladovní 492, pro voliče bydlící v ulicích:
Sladovní, Jana Peštuky.

Další upozornění pro voliče:
- Každý volič si může v úředních hodinách (po, st. 8:00 - 12:00, 13:00 -
17:00 hod.) na matrice Městského úřadu Kojetín ověřit, zda je zapsán
v seznamu voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
- Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) MěÚ Kojetín
a ve dny voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
Požadavky můžete sdělit:
do doby konání voleb osobně, písemně nebo telefonicky MěÚ Kojetín

– matrikářce MěÚ pí. Vašíčkové, tel. 581277425
– ved. odboru VVŠK pí. Nakládalové, tel. 581277420

ve dny voleb přímo příslušné okrskové volební komisi nebo osobně či
telefonicky MěÚ Kojetín, podatelna, tel. 581277411.

ve volebním okrsku č. 5
je místnost v Městském domě dětí a mládeže Kojetín na Masarykově námě-
stí 52, pro voliče bydlící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí Dr.
E. Beneše, Příční, Tržní náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská, Závodí,
Podvalí, Zahradní, Přerovská, Samota, Včelín.

ve volebním okrsku č. 6
je místnost v Gymnáziu Kojetín, Svatopluka Čecha  683, pro voliče bydlící
v ulicích: Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha, Hanusíkova, 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, pro voliče bydlící
v Kojetíně II - Popůvky.

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

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Kojetín podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva města Kojetín se uskuteční
v pátek dne 1. listopadu 2002 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu dne 2. listopadu 2002 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města

Upozorňujeme čtenáře
Kojetínského zpravodaje,
že listopadové číslo vyjde

vzhledem k termínu komunálních voleb
s menším zpožděním - 7. listopadu 2002

s aktuálními informacemi o výsledcích voleb.

Děkujeme za pochopení.

Redakční rada Kojetínského zpravodaje

Technis Kojetín,

spol. s r.o.

oznamuje občanům, že

provoz sauny

v prostorách Školního statku Kojetín

bude zahájen

od 10. října 2002
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Zpráva o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji
města Kojetín ve volebním období 1998 - 2002

I. Úvod

❏ Občané Kojetína a místních částí Kovalovic a Popůvek zvoli l i
v komunálních volbách v roce 1998 21 členů zastupitelstva města a jednotlivé
politické strany mají dle výsledků voleb následující zastoupení:

5 členů zastupitelstva ČSSD (1 změna v roce 2001)
4 členové zastupitelstva  KSČM (1 změna v roce 2002)
4 členové zastupitelstva  ODS (1 změna v roce 2001)
3 členové zastupitelstva Nezávislí kandidáti (1 změna v roce 2001)
3 členové zastupitelstva KDU-ČSL (1 změna v roce 1999)
2 členové zastupitelstva ODA

V sedmičlenné radě města jsou pak zastoupeny politické strany následovně:
3 členové rady ČSSD
2 členové rady Nezávislí kandidáti
1 člen rady KSČM (1 změna v roce 2002)
1 člen rady ODA

❏ Oba volené orgány samosprávy pracovaly po celé volební období podle
schválených plánů zasedání operativně doplněných o aktuální témata, která bylo
nutné řešit. V případě nutnosti byla svolávána mimořádná zasedání.

Zastupitelstvo města jednalo v průběhu volebního období 29krát, z toho 8krát
na mimořádném zasedání a přijalo celkem asi 500 usnesení.

Rada města, jako výkonný orgán samosprávy, přijala na svých 66 zasedáních
téměř 1 300 usnesení a pravidelně se zabývala podněty, závěry a doporučeními
z 11 (od roku 2001 9) komisí RM, které byly počátkem roku 1999 ustaveny.
V souvislosti s platností zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustavilo ZM na svém
zasedání v prosinci 2000 4 výbory - finanční, kontrolní a osadní výbory místních
částí Kovalovice a Popůvky.

Do činnosti výborů ZM a komisí RM se postupně zapojilo 125 členů, kteří
pomáhali svými názory a připomínkami při přípravě a realizaci řady činností ve
městě a místních částech. Jejich úloha na řízení města a řešení problémů
souvisejících s životem v našem městě je naprosto nezastupitelná a díky jejich
aktivitě mohlo jak ZM, tak i RM plnit svou úlohu na vysoké úrovni po celé volební
období.

❏ Plnění jednotlivých úkolů a opatření vzešlých z jednání volených orgánů města
a vyšších orgánů státní správy zabezpečuje 42 zaměstnanců Městského úřadu
Kojetín. Jejich činnost je podle oblasti řešené problematiky a odborné způsobilosti
rozčleněna dle organizačního řádu a jeho příloh do šesti odborů a byla pravidelně
hodnocena při jednáních rady města. Po celé volební období se zaměstnanci
MěÚ vzdělávali, respektive vzdělávají, a tak z původních 14 složených zkoušek
odborné způsobilosti k 1. 1. 1999 jich vykonali zaměstnanci MěÚ do dnešního
dne dalších 22. Do celkového potřebného počtu 43 zbývá absolvovat v roce
2002 a 2003 5 zkoušek odborné způsobilosti.

❏ Do listopadu 2000 byl zjištěn poměrně pravidelný kontakt se senátorem
v našem senátním obvodu Janem Kavanem. V senátních volbách byl v roce 2000
zvolen senátorem Ing. Robert Kolář, který byl za uplynulé dva roky na oficiálním
jednání pouze 1x  to k problému „polní cesta Blanská“. Dalšího jednání, na které
byl pozván, se již nezúčastnil, stejně jako nevyužil nabídky pravidelných
senátorských dnů na MěÚ Kojetín.

❏ Dne 26. dubna 1999 byly za účasti starostů zakládajících měst a obcí podepsány
základní dokumenty o založení svazku obcí mikroregionu střední Haná. V současné
době sdružuje 15 obcí, které spojují nejen kulturní a historické tradice, ale také
zájem na řešení společných problémů a vzájemné spolupráci.

Po více než třech letech činnosti je možné naprosto jednoznačně konstatovat,
že se nejedná v žádném případě o nějaké formální uskupení, ale naopak na řadě
případů dokumentovat konkrétní činnost. Například byl zpracován Strategický
plán rozvoje Sdružení obcí mikroregionu střední Haná, všechny obce se podílely
na zpracování a spolufinancování studie na odstranění závad komunikace Kojetín
- Olomouc (spolupráce s mikroregionem Království), města Kojetín a Tovačov
spolu s Troubkami řeší společně systém sběrných dvorů dopadů, mikroregion
zaštítil vydání již tří publikací pojednávajících o obcích a městech, přírodních

lokalitách, zvycích a obyčejích.
Vyjádření mikroregionu jsou nakonec i jedním z doplňujících dokladů ke všem

žádostem o dotace, jak z domácích zdrojů, tak i programů fondů EU.

❏ Pro zlepšení toku informací o dění ve městě a okolí bylo od 1. 1. 2000 zahájeno
vydávání měsíčníku Kojetínský zpravodaj. O jeho úrovni a oblibě svědčí zájem
občanů Kojetína a okolních obcí - každé číslo je rozebráno téměř okamžitě po
dodání z tiskárny. V současné době vychází zpravodaj nákladem 700 kusů měsíčně.

❏ Komunikace vedení města se zástupci romských spoluobčanů se bohužel dařila
pouze v první polovině volebního období. V roce 1999 a 2000 a částečně 2001
se uskutečnila řada jednání o možnostech zlepšení úrovně života kojetínských
Romů. Město podpořilo vznik pracovních míst tzv. romských asistentů na ZŠ
Svat. Čecha a ve zvláštní škole, schválením sociální koncepce města do roku
2004 podpořila záměr na zřízení klubu romských žen a dětí, který dnes úspěšně
provozuje Charita Kojetín.

Po vzájemné dohodě si Romové opravili na náklady města domky
v Rumunské ulici  a počátkem roku Město Kojetín zakoupilo dům v ulici Padlých
hrdinů, ve kterém vznikne po celkové rekonstrukci 8 - 10 nových bytů právě pro
sociálně slabé - to znamená z větší části romské rodiny z lokality tzv. Bílých
domků.

Vzhledem ke skutečnosti, že problematika soužití a vzájemných vztahů
s uvedenými spoluobčany je nesmírně složitá, řešení je dlouhodobé a musí být
oboustranná snaha problémy řešit a bude určitě námětem a úkolem
i pro další volební období.

II. Hospodaření města

Město Kojetín, jeho organizační složky a organizace, u nichž je město
zřizovatelem, hospodařily v uplynulém volebním období podle schválených
rozpočtů, platné legislativy, podrobných znalostí o stavu majetku města, organizací
městem zřízených a finančního zatížení formou úvěrů, půjček a návratných
finančních výpomocí. Každoročně se hospodařením města zabývala rada
a zastupitelstvo na několika zasedáních od přípravy a projednávání rozpočtu, až
po hodnocení výsledků hospodaření a inventarizace. Podrobně pak sledovala
vývoj finanční komise RM, resp. finanční výbor ZM.

V jednotlivých letech se hospodaření města odvíjelo od schválených rozpočtů
následovně:

v tis. Kč
1999 2000 2001 2002

schválený rozpočet 66 188 89 810 86 199 75 409
počet RO 3 RO 3 RO 2 RO 2 RO (zatím)

konečný rozpočet 93 636 103 416 110 128 126 611
po úpravě RO

Řada rozpočtových změn byla způsobena zařazením dotací, získaných ze
státního rozpočtu, jednotlivých ministerstev, strukturálních fondů EU a Okresního
úřadu Přerov na nové investice a velké opravy majetku ve vlastnictví města.
V jednotlivých letech byly z rozpočtu města na zvelebení majetku města vydány
a na dotacích získány následující finanční objemy (v tisících Kč):

rok              nové investice              opravy projekty celkem  z toho dotace
 dodavatel-firma dodavatel-firma
Kojetín cizí Kojetín cizí

1999 7 681 8 959 3804 740 1 456 22 640 10 516
2000 947 12 398 5395 3 784 1 235 23 759 5 209
2001 497 11 112 3 671 1 358 2 887 19 525 5 098
2002 0 34 335 3 833 2 170 615 40 953 34 520

volební
období 9 125 66 804 16 703 8 052 6 193 106 877 55 343
celkem

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že získané dotace pokryly více než 50%
výdajů do oblasti péče o majetek, jeho obnovu a údržbu. Dále je zřejmé, že
kojetínské firmy obdržely zakázky a na základě schválených smluv provedly pro

Zastupitelstvo města Kojetín schválilo na svém 29. zasedání dne 17. září 2002 závažný dokument - Zprávu
o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji města Kojetín  za volební období 1998 - 2002, zpracovanou
a předloženou starostou města Ing. Mojmírem Hauptem. Podstatnou část uvedené zprávy předkládáme čtenářům
Kojetínského zpravodaje na následujících stranách.
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město práce v celkovém objemu nejméně 25.828.000,- Kč. Mimo tuto částku se
řada firem a soukromníků uplatnila jako subdodavatelé cizích dodavatelů,
především u investičních akcí většího rozsahu.

Získané dotace výrazně kladně ovlivnily možnosti rozvoje Kojetína, ovšem na
druhé straně, ve většině případů vyvolaly nutnost zajistit spolufinancování. Proto
schválilo zastupitelstvo města přijetí úvěrů tak, jak uvádí následující přehled:

výše úvěrů, půjček 1999 2000 2001 k 30. 6. 2002
k 1. 1. 1999 15.349.281,12

(vč. fin. výpomoci)
splátky úvěrů, půjčky 3.270.450,43 7.004.519,57 2.845.218,79 1.509.428,80
přijaté úvěry, půjčky 864.948,- 9.000.000,- 4.000.000,- 0
stav ke konci roku 12.943.778,6914.939.259,12 16.094.040,33 14.584.611,53

Prodej majetku nepotřebného k činnosti města byl vždy řádně projednán
a realizován až po uveřejnění a schválení zastupitelstvem města.

Podobně bylo postupováno při převodech, příp. koupi, pozemků a nemovitostí
do vlastnictví města.

V následujícím přehledu je uveden pohyb majetku města:

v tis. Kč
1999 2000 2001 2002 Celkem

prodej
z majetku 3 018 1 158,2 630 1 074,8 5 881

města
koupě

do vlastnictví - 297,8 3 266,1 560,8 4 124,7
města

Pronájmy, jejich dobu trvání, výši nájemného a další podmínky nájemních
vztahů projednávala a po řádném zveřejnění schvalovala rada města.

Jedním ze stěžejních úkolů orgánů města v končícím volebním období byla
náprava velmi neutěšeného stavu v Technisu Kojetín spol. s r. o.

Jen pro připomenutí odcituji příslušnou pasáž ze schváleného návrhu rozvoje
Města Kojetín: „Bude konsolidován stav Technisu Kojetín s. r. o. a postupně
bude rozšiřován okruh služeb a činností pro obyvatele Kojetína a okolí. Tato
činnost bude podřízena zájmu ekonomické samostatnosti, možnostem vzniku
nových pracovních míst a zkvalitnění činnosti pro město a místní části.“

Tento úkol byl zvládnut téměř příkladně. V průběhu roku 1999 a 2000 došlo
opravdu k velmi výraznému zlepšení činnosti tohoto zařízení města, byly napraveny
a narovnány majetkoprávní vztahy mezi Městem Kojetín a Technisem, došlo
k oddělení majetku, navýšení základního jmění a vyrovnání vzájemných závazků
a pohledávek z předchozích let.

Postupně Technis převzal zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady (dříve
ASA Brno), tepelné hospodářství (dříve Teplo Přerov), přípravu a rozvoz obědů
(kuchyň Cukrovaru Kojetín) a provozování jídelny v upravených prostorách
v Husově ulici. Technis řeší v současné době rovněž na velmi dobré úrovni správu
bytového fondu, péči o zeleň ve městě, čištění města a zimní údržbu komunikací,
provoz koupaliště, správu hřbitova (Kojetín, Kovalovice), investiční akce menšího
rozsahu, opravy a údržbu majetku města.

Rozšíření činností se výrazně projevilo i v celkovém finančním obratu společnosti
(viz tabulka) a počtu pracovníků - vytvoření nových pracovních míst (využívána
sezónní nabídka úřadu práce).

Technis 1998 1999 2000 2001 rozpočet
Kojetín s.r.o. 2002

náklady 17 649 22 641 29 374 33 661 32 750
v tis. Kč
výnosy 17 494 22 652 28 389 34 038 33 100
v tis. Kč

zisk/ztráta - 155 + 11 - 985 + 377 + 350
v tis. Kč

počet přepočt. 35 46 56 47 47
pracovníků

z toho 9 10 9 7 7
THP

Pozoruhodný je hospodářský výsledek - ztráta ve výši 985 tis. Kč v roce 2000.
Vyčíslená ztráta nebyla způsobena špatným hospodařením v uvedeném roce, ale
dořešením vážných chyb a nedostatků z minulých let. V roce 1994 totiž uzavřel
Technis (v té době Technické služby) leasingové smlouvy na dobudování
a plynofikaci kotelen ul. Dudíkova, DPS Dr. E. Beneše a tepelný kanál - Sever II.
(vše majetkem města). Tyto smlouvy zatížily hospodaření Technisu následovně:

r. 1999 - 881 tis. Kč - z hospodářského výsledku, skládka Popůvky
r. 2000 - 784 tis. Kč - ztráta

r. 2001 - 287 tis. Kč - z hospodářského výsledku
r. 2002 - 96 tis. Kč - z hospodářského výsledku

Dále likvidoval Technis odpisem pohledávky z let 1991 - 1994 ve výši  140
tis. Kč, vytvořil opravné položky na pohledávky na období 1995 - 1996 ve výši
60 tis. Kč a na období 1997 - 1998 ve výši 217 tis. Kč.

V neposlední řadě řešil Technis chybějící finanční prostředky na účtě „Kauce“,
které měly být složeny v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami k bytům ve
výši 345 tis. Kč. Finanční prostředky na účtu nebyly žádné, a proto je Technis
postupně doplňoval až do dnešního stavu, kdy jsou kauce v naprostém pořádku.

Závěrem je možné konstatovat, že Technis Kojetín je v současné době naprosto
konsolidovaný podnik s novým „výrobním“ programem, schopným vedením
a zdravou ekonomikou.

III. Sociální politika

Zastupitelstvo města Kojetín schválilo na svém zasedání předložený návrh
sociální koncepce na období 2000 - 2004. Tento materiál navázal na úkoly
v oblasti sociální politiky obsažené v základním programu rozvoje Kojetína
v tomto volebním období a v souladu s platnou legislativou, činností odboru
sociálních věcí a zdravotnictví a konkrétními znalostmi největších problémů občanů
Kojetínska určil, co by měly samosprávné orgány v uvedeném období řešit. Řešení
převážné části úkolů a problémů v sociální oblasti spadá do působnosti výkonu
státní správy - poskytování sociálních dávek a služeb, sociálně právní ochrana
dětí apod. Z pozice samosprávy ovšem přispělo i Město Kojetín k řešení řady
problémů s touto oblastí souvisejících.

❏ Byly vytvořeny podmínky pro zlepšení systému vyplácení sociálních dávek
zvýšením počtu výplatních termínů a zřízením samostatné pokladny.

❏ Byly provedeny opravy ve školní jídelně, školní družině a v mateřské škole
s cílem zlepšit prostředí  pro pobyt dětí a podmínky pro stravování žáků
z kojetínských škol a ostatní strávníky.

Přestože se zlepšil pořádek v jídelně a šatnách, je problém chování dětí při
výdeji stravy stále aktuální.

❏ Koncem roku 1999 byla zahájena a v červnu 2000 dokončena výstavba již
čtvrtého domu s pečovatelskou službou (ulice 6. května) na území Kojetína.
Přestavbou nevyužité budovy bývalého domova důchodců bylo vybudováno
14 nových bytů I. kategorie v příjemném a klidném prostředí v těsné blízkosti
Polikliniky Kojetín.

❏ Pro mladé rodiny byly vystavěny a předány do užívání čtyři byty v ulici Svat.
Čecha (půdní vestavby) a šest bytů v ulici Jana Peštuky (půdní nástavby). Těchto
deset  nových bytů bylo určeno pro řešení nedostatku bytů pro žadatele, kterých
je v současné době evidováno odborem majetku a investic města 100.

❏ Po ustavení Oblastní charity v Kojetíně a navázání kontaktů s vedením města
bylo jedním z prvních projednávaných problémů zřízení krizového centra pro
matky s dětmi. Jeho vybudování bylo zahájeno s výraznou finanční podporou
města a činnost byla zahájena v jarních měsících roku 2001. Již dnes je zřejmé,
že je to velký přínos pro řešení složitých situací, do kterých se občas matky
s malými dětmi mohou dostat.

❏ Po řadě jednání s ředitelem Úřadu práce Přerov v roce 1999 zahájila v listopadu
činnost pobočka úřadu práce, která pomáhá řešit kontaktem s nezaměstnanými
problémy s vytipováním volných pracovních míst pro zájemce z Kojetína a okolí.

IV. Zdravotnictví

❏ Poskytování lékařských a zdravotnických služeb je jednou ze základních složek
péče o zdraví občanů. Město Kojetín se zavázalo postupně vytvářet podmínky
pro rozšíření spektra lékařské péče v budově polikliniky, která byla převedena do
vlastnictví města po nezdařilé privatizaci v roce 1997. Celý areál byl dán do
provozu jako součást Nemocnice s poliklinikou Přerov v roce 1961 a protože
především v devadesátých letech chyběla systematická údržba a opravy budov
a jednotlivých ordinací, byl celkový stav velmi špatný. Nejvíce zanedbané
a zdevastované byly prostory rehabilitace v suterénu hlavní budovy. V roce 1998
byla sice provedena plynofikace kotelny, ale investice, kterými bylo dosaženo
výrazného zlepšení, byly zajištěny až v tomto volebním období. Postupně byl
realizován:
- odprodej části budovy za účelem vybudování LÉKÁRNY. Úroveň vzhledu
a poskytovaných služeb hodnotí velmi kladně občané z Kojetína a širokého okolí,
- získané finanční prostředky a dotace z Pilotního programu EU umožnily
rekonstrukci prostor rehabilitace a výstavbu  REHABILITAČNÍHO CENTRA
s řadou doplňkových služeb (sauna, vířivka, solárium ...),
- postupně byly provedeny opravy ordinací obvodní lékařky, obou dětských
oddělení, zubního oddělení pro děti, oční lékařky a zásahového sálu chirurgie,
- rekonstrukcí vstupní haly - příjmu bylo vytvořeno pracoviště očního optika,
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- byla provedena celková oprava vstupu a montáž zvedací plošiny pro invalidní
spoluobčany,
- byla provedena generální oprava krytiny střechy hlavní budovy a garáží,
- byla provedena úplná oprava (nebo lépe řečeno výměna) ústředního topení.
Během posledních tří let tak bylo do tohoto zdravotnického zařízení proinvestováno
téměř 8 milionů Kč.
Škála odborných lékařských služeb je využívána jak obyvateli Kojetína a jeho
místních částí, tak pacienty z širokého okolí.

❏ V oblasti prevence proti šíření sociálně patologických jevů při užívání omamných
návykových látek byl navázán kontakt s protidrogovými centry K-centrem
v Kroměříži a Kontaktním krizovým centrem v Přerově. Člen komise školství
a kultury RM byl současně členem okresní protidrogové komise a pracovnice
odboru SVZ, řešící sociálně právní ochranu dětí, byla současně kontaktní osobou
ve věcech drog.

V. Životní prostředí

❏ Dobudování kanalizační sítě v Kojetíně je jeden z mála problémů, který se
prozatím, přes veškeré vynaložené úsilí, nepodařilo ani částečně vyřešit.

V roce 2000 byl zpracován firmou Aquatis Brno projekt pro územní řízení na
kanalizaci města Kojetín, Popůvek a obce Uhřičice. Bylo vydáno územní rozhodnutí
a počátkem roku 2001 byl dopracován finanční projekt a žádost o dotaci, která
byla uplatněna na ministerstvu zemědělství. Po řadě jednání s náměstkem Ing.
Turečkem byl z kompletního projektu, jehož realizace znamenala proinvestovat
280 milionů Kč, vyčleněna I. etapa s celkovými náklady 75 mil. Kč. Kompletní
upravená žádost byla postoupena znovu na MZe a počátkem května projednána
na Krajském úřadě v Olomouci pracovníky MZe. Dne 15. 5. 2002 obdrželo
Město Kojetín sdělení, že naší žádosti nebylo vyhověno pro nedostatek finančních
prostředků.

S tímto stavem nemůžeme být spokojeni a v dalším období bude třeba navázat
na současný stav a zpracované podklady a pokusit se získat finanční prostředky
i z jiných zdrojů.

Dílčí opravy existující kanalizace prováděla společnost VaK Přerov a. s. Byla
např. provedena úplná rekonstrukce kanalizace v ulici Sladovní, Tyršova,
Havlíčkova, Jiráskova, částečná v ulici Palackého, Svat. Čecha, Chytilova
a připravuje se např. oprava v ulici Husova. I přes skutečnost, že se jedná o dílčí
opravy, jsou za několik milionů Kč a přispívají ke zlepšení situace v odkanalizování
domácností v Kojetíně.

❏ K výraznému pokroku při ochraně ovzduší přispěla určitě plynofikace místních
částí Kovalovice a Popůvky. Byla realizována v roce 2001 při využití dotace ze
Státní fondu životního prostředí ve výši 2.052.000,- Kč (téměř 50% celkových
nákladů).

❏ Jedním z nejvíc diskutovaných problémů v průběhu celého volebního období
byly nové zákony o odpadech a jejich praktické provádění v podmínkách Kojetína
podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2002. Nejdůležitější je pravděpodobně
skutečnost, že do městského systému nakládání s komunálním odpadem je
zapojeno téměř 95% obyvatel. Přes skutečnost, že byl poplatek mírně navýšen -
na 360,- Kč na osobu a rok, nepokryjí poplatky od občanů úplně náklady spojené
s likvidací odpadů ve městě a právě z rozpočtu města bude vynaloženo téměř půl
milionu Kč na dofinancování sběru a odvozu odpadů. Občané si postupně osvojili
třídění odpadů a tak plasty, sklo a papír končí ve většině případů v kontejnerech
na tříděný odpad.

Problém, který bohužel přetrvává, jsou tzv. černé skládky, i když je jich méně,
stále se v okolí Kojetína vyskytují.

❏ Skládka odpadů v místní části Popůvky byla v roce 1999 uzavřena a byla
provedena její rekultivace podle zpracované projektové dokumentace, na
nákladech se podílel Státní fond životního prostředí dotací ve výši 2.615.000,-
Kč.

❏ O městské parky, zeleň na hřbitovech a v ostatních částech města a místních
částí pečuje Technis Kojetín s. r. o. Podle návrhu Ing. Acostové (vybraného ZM)
byla provedena radikální změna ozelenění kojetínského hřbitova. V letošním roce
byl zpracovaný tzv. „Generel městské zeleně Kojetína“, který velmi podrobně,
na vysoké úrovni a přitom srozumitelně hodnotí současný stav dřevin a travnatých
ploch ve městě a je základním dokumentem pro změny a péči o zeleň v Kojetíně.

❏ Komise životního prostředí a zemědělství, odbor VŽPD a odbor MIM se
pravidelně zabýval obnovou zeleně - kácením stromů a náhradní výsadbou na
základě odborných posudků a stavu zeleně, ve složitých a pro veřejnost citlivých
případech byly zpracovány dva nezávislé posudky.

❏ V průběhu roku 2001 byl aktualizován projekt na revitalizaci rybníku Jordán
a byla podána žádost o dotaci z prostředků České agentury životního prostředí.
Při projednávání naší žádosti bylo městu doporučeno obrátit se na Státní fond

životního prostředí, možnost získání finančních prostředků v příštích letech je
poměrně reálná.

❏ V roce 2001 byla dokončena studie odstranění závad regionální komunikace
Olomouc - Kojetín, která mimo jiné ve dvou ze tří variant řeší i obchvat Kojetína
ze směru Olomouc, Prostějov a napojení na dnes již budovaný úsek dálnice D1
Vyškov - Kroměříž. Trasa dálnice v úseku Mořice - Kojetín je známá a sjezd do
Kojetína by měl být současně i místem napojení obchvatu. Ten by vyřešil průjezd
především těžké dopravy mimo Kojetín a tím by došlo k výraznému zlepšení
prostředí přímo v Kojetíně. Realizace je ovšem v nejbližších letech i vzhledem
k událostem posledních dnů velmi nereálná.

VI. Bytová politika a výstavba

Zastupitelstvo města schválilo na svém červnovém zasedání v roce 2000
Koncepci bytové politiky města na období 2000 - 2004.  Tato koncepce podrobně
popsala stav bytového fondu ve vlastnictví města a určila nejzávažnější úkoly,
které je třeba v uvedeném období řešit. Současně potvrdila i základní myšlenky
z programu rozvoje Kojetína na uplynulé volební období a sice: „Byt a bydlení
jsou pro občana nezastupitelnou hodnotou, kterou nelze přenechat živelnému
působení trhu. Zabezpečení bydlení je zájmem veřejným i soukromým a přijatelné
bydlení by mělo být dostupné pro všechny občany.“ Proto je naprosto logické, že
město kromě bytů v domech s pečovatelskou službou vlastní a bude vlastnit další
bytový fond, o který musí pečovat. Prodej do osobního vlastnictví se řídí zásadami
schválenými rovněž zastupitelstvem města.

Obnova bytového fondu nespočívá pouze v opravách a údržbě stávajících bytů
a domů, ale i ve výstavbě nových bytů, především pro mladé rodiny a seniory.

❏ Do užívání bylo předáno celkem 24 nových bytů (14 DPS, 10 půdních nástaveb).

❏ Dalším výrazným zlepšením bytové situace v Kojetíně, která umožní stabilizaci
mladých rodin s dětmi, bude výstavba 31 bytů ve Sladovní ulici. V roce 2001
byla při projednávání aktualizace návrhu rozvoje města zastupitelstvem, mimo
jiné, schválena i tato investiční akce, při které dojde k využití v současnosti
chátrajícího objektu bývalé sladovny, umístěné v obytné zóně v centru města.
Výstavba bude zahájena v polovině září 2002 po dopřesnění a schválení způsobu
financování - výraznou podporu tvoří státní příspěvek ve výši 9.920.000,- Kč.

❏ Postupně byly provedeny velké opravy bytových domů:
v roce 2000 - Dudíkova   ulice   č.   p.   1247  -   kompletní   oprava   balkonů

cca 800.000,- Kč (státní dotace 300.000,- Kč)
v roce 2001 - Rumunská  ulice  č.   p.  1178  -  kompletní  izolace,  sanační

omítky, sklepy, okna, fasády a zateplení štítů za 1.700.000,- Kč
v roce 2002 - Kuzníkova  ulice  č.  p. 1176 -  okna, fasáda a zateplení štítů,

sociální zařízení za 1.500.000,- Kč
a další opravy menšího rozsahu, např. zateplení štítů na domech v ulici J. Peštuky
1320, 1321, oprava a nátěr fasády v ulici Svat. Čecha 1204, 1205,
odkanalizování  tzv. Bílých domků, elektroinstalace a opravy střechy na tzv.
Červených domcích v ul. Padlých hrdinů, rozvody vody v DPS ul. J. Peštuky atd.

Kromě těchto oprav provádí správce bytové fondu - Technis Kojetín s. r. o.
běžnou údržbu a doplňování opotřebovaných zařizovacích předmětů bytového
fondu řádově za statisíce Kč.

❏ Jako podpora obnovy a výstavby bytů a domků v soukromém vlastnictví jsou
pravidelně každoročně poskytovány vlastníkům výhodné půjčky z Fondu rozvoje
bydlení (2 mil. Kč - vratný v roce 2004) a Povodňového fondu rozvoje bydlení (9
mil. Kč - vratný v roce 2007).

❏ Přidělování bytů ve vlastnictví města zájemcům o pronájem provádí rada města
na základě posouzení a doporučení Komise pro bytové otázky RM s ohledem
především na sociální, případně zdravotní, poměry jednotlivých žadatelů.

Jak je zřejmé z názvu této části hodnotící zprávy, je třeba se zmínit i o výstavbě
a dalších investicích do majetku města:

❏ Byla provedena II. etapa oprav veřejného osvětlení v roce 1999 a 2000 za
celkovou částku 1.500.000,- Kč.

❏ V roce 1999 byla provedena celková oprava střechy, světlíku a hromosvodu
(800.000,- Kč) tzv. Okresního domu a po projektové přípravě je v roce 2002
celý objekt rekonstruován na Regionální informačně vzdělávací a kulturní centrum
za celkové náklady 24.275.000,- Kč (z toho 24.200.000,- státní dotace). Vzniknou
tak nové prostory pro umístění knihovny - dvě oddělení - pro dospělé s čítárnou
a internetem a pro děti, muzeum, galerie, nádvoří pro kulturní akce menšího
rozsahu a sál se zázemím.

❏ Po etapách podle finančních možností je rovněž prováděna postupná oprava
šaten a sociálních zařízení na koupališti. Byla sice zpracována studie na celkovou
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opravu bazénů, rozvodů vody, přemístění filtračního a napouštěcího systému,
ale náklady (cca 10 mil. Kč) daleko převyšují možnosti města.

Při přípravě areálu na provoz v letošním roce došlo k závažné poruše právě na
potrubí rozvodu vody, a proto bude v příštích letech oprava nezbytně nutná.

❏ V roce 1999 byla provedena plynofikace kotelny a oprava topení ve Školní
družině ZŠ Svat. Čecha (náklady přes 900.000,- Kč).

❏ Podobně byla provedena oprava sklepních prostor a plynofikace kotelny
v sokolovně (více než 450.000,- Kč).

❏ Nákladem téměř 1.500.000,- Kč byly zřízeny a instalovány výměníkové stanice
na topných systémech bytových domů na sídlišti Sever za účelem doregulování
spotřeby tepla v jednotlivých domech a bytech.

❏ Byly provedeny opravy místních komunikací - vozovek a chodníků v ulicích:
- Sladovní - náklady 3.000.000,- Kč
- Svat. Čecha - náklady 1.000.000,- Kč
- Tyršova a Havlíčkova - I. etapa - 2.000.000,- Kč

- II. etapa - 1.500.000,- Kč
Díky iniciativě představitelů města a výrazné pomoci poslanců PS PČR byla

provedena oprava povrchů vozovek v ulici Přerovská a Palackého a celková oprava
ulice Svat. Čecha - komunikací ve správě SÚS Přerov, za celkové náklady přes
více než 12.000.000,- Kč.

❏ Je připravena základní projektová dokumentace na opravu a rozšíření
komunikace kolem „průmyslové zóny“ v Kojetíně - spojující ulici Křenovskou
a Padlých hrdinů. Propočet nákladů cca 10.000.000,- Kč. Vznikla by ovšem
možnost odklonit těžkou dopravu mimo centrum Kojetína. Zajištění financí
z některého podpůrného programu je jeden z úkolů pro příští volební období.

❏ Pro zlepšení podmínek provozování cykloturistiky bylo v katastrálním území
Kojetína vybudováno téměř 3 km cyklostezek (Špalír, tzv. Arcibiskupský rybník)
v celkové hodnotě téměř 1.200.000,- Kč (z toho 675.000,- Kč státní dotace).

❏ Byla provedena řada oprav v místních částech, např.:
- oprava pohostinství Kovalovice,
- oprava vozovky v Popůvkách,
- zajištění opravy mostu a části státní komunikace v Popůvkách,
- úprava prostoru před kapličkou a zahájení její opravy v Kovalovicích,
- oprava hřbitovní zídky v Kovalovicích apod.
V této oblasti bude nezbytně třeba navázat na některé rozpracované akce,

pokračovat jak v zajištění financí, tak v následné realizaci.

VII. Vzdělání, kultura, sport

Město Kojetín je velmi významně historicky a společensky spjato se svým okolím
právě v oblasti školství, kultury i sportu, protože působí pro okolní obce jako
přirozeně spádové středisko.

V úvodu této části hodnocení znovu pro připomenutí odcituji jednu z vět, která
v návrhu rozvoje města Kojetína zdůrazňuje důležitost této oblasti života našich
občanů.
„Péči o vzdělání považujeme za jednu z priorit naší činnosti, protože vzdělaný,
dobře teoreticky a prakticky vybavený občan je největším bohatstvím demokratické
společnosti“. Přestože vzdělávání, kultura a sport jsou celoživotními záležitostmi
každého z nás, většina toho, co se nám podařilo realizovat, bylo směřováno
k mladé generaci.

❏ Jedním z prvních úkolů, který musely a aktivně chtěly orgány města na počátku
volebního období řešit, bylo zabránit devastaci a postupnému chátrání budov
bývalého středního odborného učiliště zemědělského (končilo jako integrovaná
střední škola), které po 100letém působení ukončilo svou činnost k 1. 9. 1998.
Správa objektů byla převedena na Gymnázium J. Blahoslava v Přerově, které ve
velmi krátké době převezlo nebo rozprodalo vybavení školní budovy i bývalého
internátu (na Závodí) a budovy zůstaly prázdné. Přes skutečnost, že šlo o státní
majetek a školská zařízení tehdy Školským úřadem Přerov iniciovalo Město Kojetín
řadu jednání, na nichž se diskutovalo o dalším využití celého komplexu. Zvítězila
myšlenka využít po zvýšení kapacity budovy pro Gymnázium Kojetín a město
zadalo zpracování projektové dokumentace na přístavbu budovy a vybudování
sportovního areálu na sousedním nevyužitém pozemku.

Projektovou dokumentaci darovalo město gymnáziu a opět díky výrazné pomoci
a podpory kojetínských poslanců bylo nakonec v roce 2000 a 2001
proinvestováno přes 40 milionů Kč ze státního rozpočtu a žáci gymnázia zahájili
školní rok 2001 - 2002 v nových a velmi pěkných prostorách.

Budovu bývalého internátu předalo MŠMT do užívání organizaci JUNÁK ČR
a sportovní areál je těsně před kolaudací.

❏ V průběhu volebního období byla samozřejmě pozornost věnována i školám

a školským zařízením, u nichž je město zřizovatelem, případně jsou užívané budovy
v majetku města. Tak byly postupně opraveny:

- část střechy budovy Základní umělecké školy Kojetín,
- střecha, okna a fasáda Mateřské školy v Hanusíkově ulici,
- střecha, fasáda a vyměněná okna ve školní jídelně,
- sociální zařízení, podlahy v MŠ a ŠJ,

a další drobné závady a nedostatky pro zlepšení prostředí v jednotlivých školách.

❏ Byla zpracována studie, řešící havarijní stav šaten a celkovou opravu Základní
školy náměstí Míru Kojetín. Přístavba nových šaten,oprava podlah, oken, fasády
si vyžádá podle propočtu téměř 30.000.000,- Kč, a proto byla již podruhé (2001,
2002) předána žádost o dotaci ze státního rozpočtu v uvedené výši.

❏ Nezastupitelnou roli při mimoškolní výchově při umožnění účelného využití
volného času, přitažlivými a zábavnými formami, plní pro kojetínské děti Městský
dům dětí a mládeže Kojetín. Svou pestrou činností vytváří podmínky pro činnost
45 kroužků, které pravidelně navštěvuje 579 dětí z Kojetína a okolí (školní rok
2001 - 2002).

VIII. Bezpečnost a veřejný pořádek

Přestože je tato kapitola hodnocena v pořadí jako poslední, svým významem
pro občany Kojetína a místních částí patří k těm nejdůležitějším, především proto,
že porušování veřejného pořádku, majetková a tzv. pouliční trestná činnost
páchaná na území města se vždy bezprostředně dotýká někoho z obyvatel Kojetína
a okolí.

Problematikou bezpečnosti a veřejného pořádku se pravidelně zabývaly rada
i zastupitelstvo města a navíc probíhaly i krátké operativní porady velitele PČR
odd. Kojetín, velitele MP a starosty města. Zastupitelstvu města byly veliteli PČR
a MP každoročně předkládány zprávy hodnotící vývoj v oblasti bezpečnosti na
území města a místních částí a dodržování zásad veřejného pořádku. Z těchto
hodnocení vyplývá, že obyvatele Kojetína a okolí nejvíce znepokojuje:
- drobná majetková trestná činnost, krádeže a polní pych,
- rušení nočního klidu především v okolí restauračních podniků a heren a tzv.

nonstop provozoven a pohybem návštěvníků těchto podniků v nočních
a ranních hodinách,

- shromažďování a pohyb osob užívajících psychotropní návykové látky na tzv.
rizikových místech - nádraží ČD, parky, Stružní ulice apod.,

- znečišťování veřejných prostranství volně pobíhajícími psy,
- ničení zeleně v parcích a poškozování majetku města - jízda a stání automobilů

na chodnících, vyvracení dopravního značení atd.,
- krádeže jízdních kol,
- tzv. „podomní prodej“ a krádeže s touto činností spojené.

Řešení těchto problémů se soustavně věnovala a věnuje především městská
policie i přesto, že její činnost připomíná občas „boj s větrnými mlýny“. Za úspěch
uplynulého období můžeme považovat doplnění stavů
jak PČR - v roce 1999 14 policistů (tabulkově 20)

- v roce 2002 20 policistů (tabulkově 20)
a stejně tak i MP - v roce 1999 4 strážníci včetně velitele

- v roce 2002 6 strážníků včetně velitele.
Dále pak i to, že až na dvě výjimky (vraždy v roce 2000 a 2002) se vždy

jednalo o tzv. „pouliční kriminalitu“ méně závažného charakteru, která je dána
mimo jiné i tím, že v našem městě a okolí je vysoká nezaměstnanost (15%)
a velmi početná romská komunita. Právě romové jsou ve většině případů pachateli
uvedené drobné trestné činnosti.

K úrovni hodnotících zpráv se kriticky vyjádřilo ZM na svém jednání v březnu
letošního roku, a v komunálních volbách zvolené orgány města se budou muset
rozhodně dalším vývojem této problematiky zabývat, nejen pro její závažnost, ale
protože konečně i v oblasti legislativy došlo k posunu. Od 1. 1. 2003 začne platit
zákon č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní
policii. Tento zákon posiluje pravomoci strážníků MP, sice asi ne úplně podle
představ a přání občanů a přesto poměrně výrazně tak, aby mohli řadu deliktů
řešit operativněji.

V této hodnotící zprávě o rozvoji Kojetína v uplynulém volebním
období nemohly být uvedeny všechny události, klady a zápory činnosti
volených orgánů města, to znamená i výborů ZM a komisí RM,
městského úřadu, příspěvkových a ostatních organizací zřízených
městem, organizačních složek atd. Jedná se o dokument, který je dán
k veřejné diskusi a může být inspirací pro příští roky. Rozvoj Kojetína
a jeho místních částí v celém spektru života občanů je totiž věcí nás
všech. Proto nebuďme lhostejní!

Závěrem děkuji všem, kdo svou prací, aktivitou, dobrými radami,
případně kritickými názory, pomohli a přispěli k realizaci úkolů
a záměrů, které jsme si před čtyřmi lety předsevzali.
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Zprávy z mikroregionu

Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku si Vás
dovolujeme informujeme o nové
právní úpravě odstranění tvrdosti
podle zákona č. 48/1997 Sb.
v platném znění a zákona č. 176/
2002 Sb., který mění zákon č. 48/
1997 Sb.

Novela tohoto zákona přenesla
pravomoc rozhodovat o odstranění
tvrdosti při předepsání penále do
výše 20.000,- Kč na Okresní
pojišťovny a nově stanovila některé
procesní a materiální podmínky při
rozhodování.

O prominutí penále se rozhoduje
na základě písemné žádosti plátce,
nebo jiné oprávněné osoby. Žádost
o prominutí penále může plátce
podat nejpozději do nabytí právní
moci platebního výměru, kterým bylo
vyměřeno penále. Lhůta je za-
chována, je-li poslední den lhůty
žádost podána prostřednictvím
pošty, nebo osobně na příslušné

expozituře pojišťovny. V této
souvislosti upozorňujeme žadatele
o prominutí penále o dodržení této
lhůty, neboť po jejím marném
uplynutí již nelze použít institut tzv.
odstranění tvrdosti zákona. Proto
doporučujeme našim klientům, aby
se vždy raději informovali na Okresní
pojišťovně v Přerově, nebo na
expoziturách. Informace můžete
získat buď telefonicky na číslech:

v Přerově:
581293111 nebo 581293234

v Hranicích: 581 606 885
v Lipníku: 581 773 301

a v Kojetíně
ve středu a v pátek

581 763 592
Současně Vám můžeme

poskytnout informace velmi
rychle prostřednictvím

e-mailu:
podatelna@op92.vzp.cz.

I na tomto místě znovu nabízíme
našim klientům možnost bezplatné

právní rady v oblasti zdravotního
pojištění, plateb, ale i informace
k čerpání zdravotní péče v ambu-
lancích a nemocnicích.

Další důležitou informací, kterou
chceme v dnešním příspěvku našim
čtenářům poskytnout je tzv.
doručování veřejnou vyhláškou.
V případě, kdy není znám pobyt
nebo sídlo účastníka řízení, či se
účastník nezdržuje v místě trvalého
pobytu, nebo adrese doručování,
provede zdravotní pojišťovna
doručení veřejnou vyhláškou tak, že
vyvěsí ve svém sídle po dobu 15 dnů
oznámení o místě uložení písemnosti
s jejím přesným označením.

K dlouhodobému pobytu v cizině
si dovolíme klientům sdělit, že po
dobu tohoto pobytu v cizině nejsou
osoby s trvalým pobytem v ČR
povinny platit pojistné zdravotní
pojišťovně v ČR, pokud o tomto
pobytu učiní před odjezdem písemné
prohlášení a jsou po celou dobu

pobytu v cizině zdravotně pojištěny.
Kategorie Osoba bez zdanitelných
příjmů (OBZP). Od 1. 7. 2002 jsou
do kategorie OBZP zařazeni pouze
pojištěnci, za které po dobu celého
kalendářního měsíce není plátcem
pojistného stát, ani zaměstnavatel,
ani nejsou zařazeni v kategorii Osob
samostatně výdělečně činných
(OSVČ). V praxi to tedy znamená,
že pokud pojištěnec je např. 10 dní
v měsíci zaměstnán po dobu zbylých
20 dní nemusí již platit pojistné.

Bližší informace k problematice
plateb zdravotního pojištění, úhrad
zdravotní péče, úhrad léků
a prostředků zdravotnické techniky,
Vám rádi poskytneme na Okresní
pojišťovně v Přerově a expoziturách
v Hranicích, Lipníku a Kojetíně i na
kontaktních místech na Potštátě,
Všechovicích, Dřevohosticích,
Dolním Újezdě, Veselíčku,
Troubkách a Tovačově.

VZP ČR, OP Přerov

V Uhřičicích probíhají opravy komunikace v části zvané Rajčuda.

Pohotovost v Kojetíně
bude mít opět nepřetržitý provoz

Dobrá zpráva - ředitel Lékařské služby první pomoci Přerov
Ing. Zdražil oznámil členům Rady města Kojetín příznivou
zprávu. Od 1. ledna 2003 bude znovu fungovat nepřetržitě
pohotovostní lékařská služba na Poliklinice v Kojetíně.

Úsilí představitelů mikroregionu Střední Haná, jejichž
stanovisko k omezení provozu této služby jsme přinesli
v minulých číslech našeho zpravodaje, tak bylo završeno touto
dobrou zprávou. Věříme, že nepřetržité služby LSPP budou
znamenat lepší dosah zdravotní péče pro občany města
Kojetína i přilehlých obcí.

Ing. J. Šírek
předseda mikroregionu

VZP informuje VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY
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Za Vojtěchem Štolfou

Vzácný druh pavouka v Kojetíně
Křižák pruhovaný je obyvatelem jižních oblastí Evropy, odkud se

v posledních 10 - 12 letech rozšiřuje dále k severu. U nás obývá některá
teplá a suchá místa v Čechách i na Moravě. Na střední Moravě je vzácným
zjevem, na Přerovsku dosud nebyl nikde nalezen. O to více jsem byl
překvapen, když jsem zaznamenal výskyt tohoto pavouka v zahradě
v Křenovské ulici v Kojetíně 11. září 2002. Tento druh je velmi nápadný
svým zbarvením. Nohy jsou černo-žluté, hlavohruď stříbrná a zadeček žluto-

černo-bílý. Samice, kterou jsem fotografoval, má délku těla až 2 cm a stará
se o nakladená vajíčka, kterých bývá až několik set. Samečci, stejně jako
u všech křižáků, se stávají potravou samic ihned po páření.

Nález křižáka pruhovaného potvrzuje, že dochází k posunu areálů u řady
druhů živočichů z jižní Evropy k severu a dokazuje, že při sledování naší
přírody se můžeme dočkat řady zajímavých nálezů a překvapení v podobě
zjištění nových druhů živočichů, třeba i v obyčejné zahradě.

Ing. Jiří Šírek

Ve středu 4. září 2002 zemřel
v Brně po těžké nemoci
významný kojetínský rodák,
akademický malíř Vojtěch
Štolfa.

O jeho životě a díle se mohli dočíst
čtenáři Kojetínského zpravodaje
v čísle 7 - 8/2001.

K umělcovým osmdesátinám byla
v rámci Kojetínských hodů 2001
otevřena výstava v sále Okresního
domu Kojetín, kde byla zároveň
slavnostně pokřtěna kniha Rybník
Kolečko u Tovačova, kterou do-
provodil svými ilustracemi.

V závěru umělcova života jsem měl
možnost spolupracovat s ním na
vydání této knihy i na instalaci
uvedené výstavy.

I ve svém vysokém věku byl
Vojtěch Štolfa plný života, elánu
a plánů do další práce. Společně
jsme chtěli vydat knihu popisující
přírodu Kojetínska, bohužel, zůstalo
jen u plánů, které se již nepodařilo
realizovat.

Jeho profesionální přístup byl
patrný z každého jeho obrazu květin
a živočichů a udivoval nás
precizností, s jakou
připravoval výstavu.

Nezapomenu, jak
při práci na „Ko-
lečku“ procházel
břehy tohoto ryb-
níka a sbíral živé
vzorky větviček dubů,
vrb a platanů, které
uschovával do při-
pravených sklenic
s vodou.

„Víte, pane
náměstku, ono to
musí být pěkný
a musí to vypadat jak
živý“, říkal, když
s tímto nákladem
odjížděl do svého
brněnského ateliéru.

Strávil jsem
s mistrem Štolfou
řadu hodin diskusemi
o ilustracích, přírodě,
sportu i Kojetínu
a ani jsem nepostřehl
rozdíl čtyřiceti dvou
let, které nás od-

dělovaly.
V zaplněné obřadní síni v Brně -

Židenicích se konalo 16. září 2002
poslední rozloučení s tímto
vyjímečným umělcem i člověkem.

Vojtěch Štolfa se zapsal zlatým
písmem do galerie kojetínských
rodáků a na své rodné město
nezapomněl do konce svého života.

Puštík obecný  a Dub letní - ilustrace
v knize Rybník Kolečko u Tovačova

V jeho rozsáhlém díle, které
zanechal, k nám bude vždy
promlouvat jeho vlídný a gen-
tlemanský přístup ke všemu živému,
k lidem i přírodě.

Čest jeho památce!

Ing. Jiří Šírek
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Charita Kojetín

Z činnosti Charity Kojetín

Už delší dobu se v Kojetínském zpravodaji
neobjevil žádný článek o činnosti Charity Kojetín,
proto považujeme za vhodné informovat širší
veřejnost o současném stavu a dalších záměrech
tohoto zařízení ve městě.

Ukázalo se, že činnost Krizového centra charity
je velmi potřebná a žádoucí nejen v Kojetíně, ale
i širším okolí. Původní záměr, poskytovat
ubytování pouze na dobu sedmi dní, byl
vyhodnocen jako nedostačující, protože za tak
krátkou dobu není možné u většiny klientů vyřešit
situaci adekvátním způsobem. Nadace Josefy
a Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka
a Františky Bíbrové nám však vyšla vstříc tím, že
dala do užívání charity další prostory, které se nám
podařilo maximálně využít. Tím jsme rozšířili
prostory z původních dvou pokojů na současné
čtyři a tak postupně přecházíme na azylové
bydlení, které je omezeno na dobu šesti měsíců.
Za rok a půl naší činnosti bylo našim klientům již
poskytnuto 4.897 noclehů. Zvýšil se počet
zaměstnanců charity tak, aby bylo možno
poskytovat i služby sociálně-právního charakter

u a byla navázána spolupráce s psychologem.
Klub romských žen a dětí poskytuje svoje služby

ženám každý pracovní den dopoledne a po
skončení vyučování pak přicházejí děti, aby tady
strávily čas psaním úkolů, učením a pak
i společnou hrou a další zábavnou činností po větší
část odpoledne. Pro děti probíhaly akce i během
prázdnin, kdy byly pořádány výlety a v srpnu
i zábavná odpoledne. Při poslední prázdninové
akci, kterou jsme nazvali „Rozloučení
s prázdninami“, bylo přítomno asi 75 dětí.

Po uvolnění prostor na Domě svatého Josefa
začneme s budováním denního stacionáře pro
seniory. Smyslem tohoto zařízení je snaha
o zachování nebo zlepšení kvality života ve stáří,
které je často spojeno se sníženou schopností
a možností seniorů v oblasti osobní péče či využití
volného času. Bude určen také těm, kteří pro svůj
věk či zdravotní stav nemohou žít zcela
samostatně. Možnost navštěvovat denní stacionář
by měla představovat úlevu a pomoc pro rodinné
příslušníky, kteří o ně jinak pečují. Stacionář zahájí
svou činnost počátkem příštího roku, provozní
doba bude od 6:30 hod. do 16 hod. Už v současné
době je možné se informovat nebo i přihlásit na

Charitě Kojetín v Kroměřížské ulici.
Ve spolupráci s duchovními římskokatolické
farnosti jsme začali pořádat pro starší nebo špatně
pohyblivé osoby výjezdy na Svatý Hostýn. Jedná
se o návštěvu známého poutního místa ve všední
den, kdy máme zajištěn výjezd až k samotné
bazil ice. Termíny se určují podle počtu
přihlášených. Je třeba vždy alespoň tří osob, aby
bylo auto vytíženo. Poplatek za tento výlet činí
50,- Kč na osobu. Kdo má zájem se účastnit,
rovněž je třeba se přihlásit na Charitě Kojetín.

V závěru tohoto článku chceme poděkovat
odstupujícímu Zastupitelstvu města Kojetína v čele
se starostou ing. Mojmírem Hauptem a také
městskému úřadu za spolupráci, která probíhala
bez jakýchkoliv větších problémů. Zároveň
děkujeme Zastupitelstvu města Kojetína za
schválení příspěvku na provoz charity na jeho
zasedání dne 17. září 2002.

Náš dík patří také těm, kdo přispěli finančním
darem při sbírce na obce postižené povodněmi,
která probíhala v průběhu kojetínských hodů.
Vybraná částka činila 4.590,- Kč.

Helena Gračková
ředitelka Charity Kojetín

Divadelní soubor Hanácká scéna

při Městském kulturním středisku v Kojetíně

zve všechny příznivce

a milovníky amatérského divadla do svých řad.

Zájemci se mohou přihlásit

na Městském kulturním středisku v Kojetíně - Sokolovna,

tel. č.: 581 762 046, mob.: 605 815 999

vvvvvvvv vvvvvvvv

Český svaz chovatelů

spolu s Klubem Moravského bělohlávka a Moravského sedlatého voláče

pořádá ve dnech 12. - 13. října 2002

TRADIČNÍ PŘEHLÍDKU OCENĚNÝCH VÝLETKŮ HOLUBŮ,

rozšířenou o výstavu mladých králíků a drůbeže

Posuzování je v sobotu od 8.00 hodin.

Výstava je otevřena

v v sobotu od 13.00 hodin v v neděli  od 7.00 - 12.00 hodin v

Přihlášky přijímá př. Leopold Ivan, Sladovní 1242, Kojetín

a př. Jindřich Hedvíček, Polní 125, Kojetín.

Výstava se koná v chovatelském středisku v Kojetíně na Podvalí.
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Prázdninová cesta kolem světa

Když na začátku prázdnin 30. 6. - 5. 7. 2002
děti ze školní družiny ZŠ Sv. Čecha v Kojetíně
odjížděly do dalších neznámých míst Jeseníků,
netušily, že projedou za jediný týden celý svět.
Naše hlavní stanoviště byl rekreační areál Václavov
u Oskavy, kde tři cestovní kanceláře „Venca -
Tour“, „Paradais“ a „Algida“ soutěžily, kdo
nejdříve zvládne cestu kolem světa. Každý měl
svého kapesního průvodce, do kterého pečlivě
zaznamenával poznatky a nové informace ze všech
míst, která jsme navštívili. Cestou přes Afriku,
Austrálii, Ameriku, ,Asii a Evropu jsme plnili různé
úkoly - plavbu po řece Nilu, klokaní a žirafí závody,
karneval v Rio de Janeru, Tutanchámovu
pyramidu, poklad Inků a další. Na celodenním
výletu na hrad Rabštejn jsme ukázali svou fyzickou
zdatnost a vytrvalost nejen při cestě tam a zpět,

Nový školní rok na Základní škole
Svat. Čecha 586

2. 9. 2002 začal další školní rok na Základní
škole Sv. Čecha.V letošním školním roce
navštěvuje školu 351 žák,o které se stará 23
učitelů, 2 vychovatelky a 5 správních zaměst-
nanců. Novými učiteli na naší škole jsou Mgr.
Zuzana Krejčiříková - vyučuje matematiku, fyziku,
výpočetní techniku, Mgr. Jana Návratová vyučuje
matematiku, zeměpis, výpočetní techniku, Mgr.
Martina Kutálková vyučuje německý jazyk,
občanskou a rodinnou výchovu. Po mateřské

Začal nám nový školní rok 2002 -
2003

Na naší škole začal nový školní rok s celou řadou
novinek. Tou základní je 40 nejmenších žáků, kteří
poprvé vstoupili do našich prvních tříd. Společně
s rodiči se posadili do krásně připravených lavic.
Naše nejmenší přišel pozdravit pan starosta Ing.
Mojmír Haupt i místostarosta Ing. Jiří Šírek.
Přinesli s sebou i malou pozornost pro každého
„prvňáka“. Celá škola přivítala nováčky tradičním
vítáním - slavnostním špalírem.

Další novinkou je změna ve vedení školy. Mgr.
Alena Veselá, bývalá ředitelka školy, nastoupila
na zaslouženou „důchodovou“ dovolenou a na její

místo nastoupil vítěz konkurzu Mgr. Rudolf
Pavlíček. Paní ředitelka za dvanáct let přinesla
škole mnoho dobrého a patří jí za vše velké díky
nejen žáků, ale také vyučujících. Nový ředitel školy
jmenoval do funkce zástupce Mgr. Zdeňka Šípka.
Školu v novém školním roce čeká celá řada akcí,
především přípravy oslav stých narozenin školy
(prosinec 2003). Naše žáky očekávají kromě výuky
i tradiční sportovní akce a soutěže, výstavky,
sběrová liga. Podařilo se postupně realizovat
některé náměty z Dětského parlamentu (prodej
svačinek ve škole), upravil se znovu relaxační
koutek ve druhém poschodí, je umožněn
přestávkový pobyt v tělocvičně i učebně
informatiky (vždy v čase hlavní přestávky). Výtěžek

sběrových akcí slouží jako zdroj pro odměny
nejlepším sběračům i třídám. Nejlepší kolektiv
bude mít možnost v červnu zdarma navštívit
aquapark ve Vyškově. Dalšími tradičními akcemi
je mikulášská nadílka, pohádkový den dětí
(v minulém roce velmi úspěšný), řada zajímavých
exkurzí apod. Nemůžeme zapomenout ani na
školní výlety a další akce jako lyžařský výcvikový
kurz nebo školy v přírodě.

Věříme, že nám město v příštím roce maximálně
pomůže při modernizaci školy tak, aby důstojně
reprezentovala vzdělávací zařízení 21. století
a mohla tak všem ukázat, že škola může být
prostředím, do kterého děti přichází s radostí
a beze strachu.                              ZŠ nám. Míru

dovolené posílila naše řady Mgr. Marcela Šírková,
letos vyučuje v l.třídě.

Do l. roč. nastoupilo 47 žáků, dalších 5 žáků
má odloženou školní docházku. Na škole pracuje
i letos pedagogický asistent, který pomáhá dětem
ze znevýhodněného sociálního prostředí ve
vyučování a věnuje se jim i po vyučování. Od
l. l0. 2002 zahájíme výuku v přípravném ročníku
za předpokladu pravidelné docházky dětí. S novým
školním rokem získala naše škola nové vybavení
učebny výpočetní techniky v rámci akce Internet
do škol. Od l. l0. 2002 bude otevřen na škole
bufet, kde si mohou děti a zaměstnanci koupit

svačinku, případně koupit základní potřeby pro
vyučování jako je sešit, výkres, psací potřeby.Bude
zajištěn pitný režim včetně školního mléka. Jsme
velmi rádi, že je před naší školou nový chodník,
neboť se nám podstatně zjednoduší úklid před
školou, žáci se bezpečněji dostanou do budovy
školy a zlepší se nám prostředí kolem školy.
V tomto školním roce oslaví naše škola 115. výročí
od svého založení.Toto výročí bychom rádi na jaře
roku 2003 oslavili několika akcemi, zejména však
chceme uspořádat veřejnou akademii pro rodiče
a přátele školy.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy

ale i při zdolávání hradních zřícenin. Dověděli jsme
se, že hrad byl nejvýše postavenou tvrzí historické
Moravy. Po náročných cestách jsme denně
relaxovali v krytém bazénu v areálu střediska
a sbírali síly k dalším výjezdům.

Jelikož žádná z cestovních kanceláří neukončila

svoji činnost a všechny závazky ke svým klientům
splnila jak bylo slíbeno, dostali všichni účastníci
celodenní hry diplomy a sladké odměny.

Alena Pátková a Iva Benešovská
Vychovatelky ŠD

Základní škola Kojetín, náměstí Míru

ZŠ Sv. Čecha Kojetín
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Čtyři pro Evropu - evropský projekt mládeže

I v letošním roce zorganizoval Alienteam.cz - klub pro trávení a organizaci
volného času dětí a mládeže - mezinárodní setkání mládeže ve dnech
1. - 10. července 2002 v Rokytnici nad Jizerou, za účasti čtyř zemí - Česka,
Lotyšska, Rakouska a Malty. Každou zemi reprezentovalo 12 mladých
účastníků. Českou výpravu zastupovali 3 studenti jilemnického a 8 studentů
kojetínského gymnázia. Celý projekt pod názvem „We are 4 Europe“
finančně zastřešilo MŠMT. Náplní této výměny bylo aktivní trávení volného
času a interkulturní poznávání. Na účastníky čekal pestrý program
volnočasových aktivit, při kterých došlo k navázání nových přátelství,
procvičení anglického jazyka a rovněž k bližšímu poznání vzdálených zemí.
Mezi nejzajímavější okamžiky rozhodně patřily společné mezinárodní večery
s hudbou a tancem v národních krojích s ochutnávkou zahraničních specialit.
Naše poděkování patří pracovníkům ČNA Mládež a MŠMT, které poskytlo
státní dotaci na celou akci.

Více informací o projektu samotném  a téměř 100 fotografií lze nalézt na
www.alienteam.cz/4europe.htm.

R. Šikula

Výpověď účastníka

Zúčastnila jsem se projektu We Are Four Europe, který umožnil setkání
Čechů, Rakušanů, Lotyšců a Malťanů v nádherné přírodě Krkonoš.

Měla jsem tak možnost seznámit se alespoň částečně s jejich kulturou,
zvyky a jazykem. Naučili jsme se vzájemně základní fráze, avšak komunikace
probíhala v angličtině. Obohatili jsme si tak slovní zásobu v praxi a použili
vědomosti ze školních lavic. Vařilo se typicky české jídlo, podívali jsme se
na práci českých sklářů, vyráběli keramiku a dělali spoustu dalších zajímavých
věcí. Díky skvělému programu jsme maximálně využili čas pro různé aktivity
a většina z nás, včetně mě, vyzkoušela věci, na které by jinak neměla čas
nebo peníze. Zažila jsem spoustu legrace. Nejvíce mě těší, že jsem získala
přátele z cizích zemí, se kterými jsem stále v kontaktu a doufám, že se opět
setkáme.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří program We Are Four Europe
sponzorovali a řídili, protože bez nich by se tyto 4 země tímto způsobem
nikdy nesetkaly a snad bychom si ani neuvědomili, že jsme i přes kulturní
a jiné rozdíly úplně stejní, že máme podobné sny, přání, zájmy a cíle.
A především, že umíme držet při sobě...

Lucie Šimková - Gymnázium Kojetín, 4. ročník

Gymnázium Kojetín KOJETíN

Gymnázium Kojetín oznamuje, že 1. - 2. 11. 2002 uspořádá

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. 11. od 14.00 do 17.00 hod. - prohlídka prostor školy
2. 11. od 9.00 do 14.00 hod. - prohlídka prostor školy,

možnost napsání loňských testů přijímacího řízení.
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AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2002
4. - 5. 10. 2002 - „Noc na zámku“

přenocování + noční prohlídka Tovačovského zámku
(pro mládež od 14-cti let)

10. 10. 2002 - „Z pohádky do pohádky“
(soutěž pro předškoláky z MŠ)

12. 10. 2002 - Burčákový pochod
pochod slováckými vinohrady (pro dospělé)

18. - 20. 10. 2002 - „I. Šlapěťácká výprava“
- víkend v přírodě pro všechny členy i nečleny turistického kroužku

Šlapeto (pro děti od 3. tříd)

23. 10. 2002 - „Domeček slaví...“
odpoledne plné her, soutěží a zábavy

LPT
cyklistický 12. - 16. 8. 2002

Letos se již podruhé konal letní příměstský tábor cyklistický, kterého se
zúčastnilo celkem 11 dětí. Mladí cyklisté přicházeli na MěDDM každé ráno
v 8:00 hod a domů se vraceli v 16:00 hod. V pondělí se konala jízda zručnosti
a další soutěže. V úterý výprava kolem řeky Moravy do Kroměříže na
prohlídku zámku, ale zpět se kvůli hustému dešti jelo vlakem - škoda.

A pak už nás čekal celodenní výlet do Vyškova na tobogány, prohlídka
zámku v Tovačově, ze čtvrtka na pátek nesmělo chybět oblíbené spaní na
„Domečku“ s táborákem a noční hrou. I když počasí nám tentokrát moc
nepřálo, tábor se vydařil a všichni se těší opět na příští rok.

Podzimní prázdniny
27. - 30. 10. 2002

„Barevný podzim“ - víkendová výprava do neznáma
(pro mládež od 13-cti let)

29. 10. 2002 - Výlet na Janův hrad
(pro děti od 1. tříd)

30. 10. 2002 - Horolezecká výprava do Bochoře
(pro děti od 5. tříd)

Připravujeme na listopad
Světýlkový rej pro broučky
Halloweenské odpoledne
Výroba adventních věnců

Beseda s vizážistkou pro náctileté

LPT „ROK NA VSI“ 19. 8. - 23. 8. 2002
Společně prožitý týden přinesl 28 dětem spoustu nového- nové kamarády,

zážitky, spoustu legrace a dobrodružství. Navštívili jsme Biologickou stanici
v Přerově a park Michalov, mysliveckou chatu v Záříčí (děti obědvaly
v penzionu „U Kryštofa“, kde se promítala pohádka). Výlet vlakem byl i do
brněnské ZOO. Další den jsme si jeli prohlédnout Sloupsko-Šošůvské jeskyně
a také se nám líbilo na kozí farmě, kde jsme měli možnost ochutnat kozí sýr.
Pro odvážlivce bylo určeno i přenocování ve stanu na zahradě MěDDM ze
čtvrtku na pátek - nechyběla noční hra, opékání špekáčků a koupání na
místním koupališti. Tobogán a spousta vody ve Vyškově- to byla parááááda!
K příjemné atmosféře celého týdne přispěly i studentky Gymnázia Kojetín
Zdeňka, Monča a Barča. Holky, díky.

MěDDM Kojetín

✦✦✦✦✦✦✦
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Komunální volby 2002 v Kojetíně

Vážení spoluobčané,
vážení voliči,

jsou před námi již čtvrté volby do zastupitelstva města. Zástupci KDU-ČSL se podíleli na práci
všech zastupitelstev od r. 1990. Pracovali nejen v zastupitelstvu a radě města, ale také v komisích
rady a ve výborech zastupitelstva.

Ve volebním období 2002 - 2006 budeme usilovat o to, aby:

1. občan města byl v centru zájmu samosprávy,
2. správa věcí veřejných byla průhledná a otevřená,
3. životní prostředí ve městě a místních částech se neustále zlepšovalo.

K naplnění těchto záměrů budeme prosazovat:
- v souladu s územním plánem města vytvářet podmínky pro vznik průmyslové zóny k umožnění
investic snižujících nezaměstnanost ve městě,
- podporu všem formám zemědělského podnikání, včetně podpory občanských sdružení působících
v této oblasti,
- větší dostupnost města Kojetína z okolních obcí veřejnou dopravou,
- poskytování půjček na opravy a rekonstrukci bydlení,
- úzkou koordinaci činnosti městské policie a Policie ČR, zejména při potírání vandalismu, polních
krádeží a narušování veřejného pořádku,
- zabezpečení vzniku sběrného dvora na území města pro všeobecný a nebezpečný odpad,
- podporu činnosti charity v Kojetíně,
- v souladu s koncepcí sociální péče vznik stacionáře pro seniory v rámci kojetínské charity,
- podporu aktivitám občanů v oblasti kultury (národopisné a divadelní soubory, tvůrčí skupiny, hudební
soubory a jiné) a místních lidových tradic,
- zpřístupnění kojetínského muzea pro veřejnost,
- péči o církevní kulturní památky,
- rozvoj tělovýchovy ve městě,
- kvalitní provádění samosprávy a státní správy při optimálně vynaložených nákladech.

VOLTE KDU-ČSL - VOLTE ROZKVĚT NAŠEHO MĚSTA.

KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie

čs. strana lidová

Kandidáti KDU-ČSL:
1. Jaroslav Minařík, 41 let, agronom
2. Ing. Lukáš Zítka, 26 let, technik ČD
3. MUDr. Jan Küchler, 43 let, lékař
4. Ing. Martin Berčík, 36 let, soukromý zemědělec
5. JUDr. Jaroslav Zítka, 50 let, lektor
6. Mgr. Ludmila Vranová, 51 let, učitelka
7. Ing. Andrea Kotková, 24 let, ekonomka
8. Ing. František Frýbort, 38 let, technik
9. Ing. Pavel Zítka, 53 let, projektant
10. Miroslav Zdráhal, 57 let, podnikatel

11. Petr Čižmář, 30 let, ČD - inspektor pro školení
12. Klára Pompová, 42 let, sociální pracovnice
13. Alena Šmídová, 37 let, pečovatelka
14. Helena Kočičková, 42 let, podnikatelka
15. Zdeňka Dolinková, 62 let, důchodkyně
16. Zdeněk Vožda, 39 let, pekař
17. Jiří Gračka, 19 let, studující
18. Hubert Sedlář, 31 let, podnikatel
19. Miloslav Oulehla, 41 let, vedoucí restaurace
20. Roman Kyselák, 41 let, posunovač ČD
21. Antonín Vožda, 68 let, důchodce
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Vážení spoluobčané, vážení voliči,

volební program České strany sociálně demokratické, který jsme Vám před čtyřmi roky předložili, se stal díky
Vašim hlasům a vítězství ČSSD v komunálních volbách v Kojetíně v roce 1998, programem Hospodářského, sociálního
a kulturního rozvoje Kojetína v uplynulém období.

O tom, jak se ho podařilo splnit, podrobně informuje zpráva schválená zastupitelstvem města a uveřejněná
v Kojetínském zpravodaji, ale vy všichni jste jistě zaznamenali řadu pozitivních změn v jednotlivých oblastech
každodenního obyčejného života, jako například:
- opravené střechy, okna, fasády polikliniky, mateřské školy, školní jídelny, Okresního domu, bytových domů

v Rumunské a Jiráskově ulici, Pohostinství v Kovalovicích
- nové vozovky a chodníky v ulici Sladovní, Přerovské, Palackého, Svat. Čecha, Tyršové

a Havlíčkové
- plynofikace místních částí Kovalovice a Popůvky
- funkční pobočka úřadu práce
- nová hasičská zbrojnice
- gymnázium a sportovní areál
- byty v půdních vestavbách a nástavbách v ulici J. Peštuky a Svat. Čecha a Dům s pečovatelskou

službou v ulici 6. května
- rehabilitace, nové ústřední topení a opravené ordinace v budově polikliniky
- rekultivovaná skládka odpadů v Popůvkách
- opravy kanalizace v jednotlivých ulicích
a řada dalších drobných oprav a úprav a v neposlední řadě uklizené město a ošetřená zeleň.

Díky dobré spolupráci volených orgánů města a především „sociálně demokratické radnice“ se sociálně
demokratickými poslanci parlamentu mohl být náš rozšířený volební program realizován a zároveň byly vytvořeny
velice solidní předpoklady pro další pokračování intenzivního tempa obnovy a rozvoje Kojetína v dalších letech.

Česká strana sociálně demokratická je navíc jediná, která Vás, občany Kojetína, oslovuje i v době „nevolební“.
Každoročně se při prvomájových dopolednech, dětských  dnech a dalších kulturně společenských akcích, které pro
Vás, občany Kojetína, pořádá MO ČSSD, scházejí stovky účastníků. Při neformálních setkáních je možnost probrat
vše, co Vás zajímá, nejen s představiteli města, ale i s poslanci parlamentu, kteří byli i v letošních parlamentních
volbách zvoleni a jsou připraveni dál pomáhat.

V nejbližších dnech Vám předložíme naši kandidátku a volební program na příští období. Posuďte, jak a co všechno
jsme pro Vás vykonali a zda to, co slibujeme, je pro Vás prospěšné.

My, kandidáti České strany sociálně demokratické do Zastupitelstva města Kojetín, před volbami se vší vážností
a odpovědností říkáme:

„Ano, chceme znovu v komunálních volbách zvítězit, abychom mohli pokračovat v započatém díle.“
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Komunální volby

2002

v Kojetíně
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Komunální volby 2002 v Kojetíně

Vážení občané,
místní samospráva je výrazem práva a schopností místních
orgánů v mezích daných zákony. V rámci své odpovědnosti
a zájmu místního obyvatelstva regulovat a řídit podstatnou
část veřejných záležitostí.
Jeden z důvodů úspěchů KSČM v parlamentních volbách 2002
je volební program KSČM. Program, který ve všech jeho
částech staví do popředí zájmy občanů. Z tohoto programu
vychází i volební program KSČM v Kojetíně pro komunální
volby 2002 do Městského zastupitelstva města Kojetína. Co
chceme pro občany? Všichni občané mají právo na slušné
životní podmínky bez ohledu na obsah svých peněženek.

Chceme, aby se uskutečňovala  všechna práva lidí, včetně
sociálních práv. Jde především o právo na práci, na bydlení,
na bezplatné vzdělávání, na bezplatnou lékařskou péči a na
důstojný život ve stáří.

V rámci města a jeho místních částí chceme:

❉ podporovat zdravé ekonomické aktivity podnikatelů s cílem
snížit neutěšený stav nezaměstnanosti občanů a usilovat o nové
pracovní příležitosti,
❉ prosazovat poskytování sociální péče všem, kdo ji skutečně
potřebují a zabránit zneužívání sociálních dávek, zachovat
všestranný přístup občanů k odborné lékařské péči ve městě
Kojetíně,
❉ znovu přehodnotit možnosti poskytování pohotovostní
služby v nočních hodinách na poliklinice v Kojetíně,
❉ ponechat ve městě síť mateřských škol a mimoškolských
zařízení, ve kterých tráví děti a mládež svůj volný čas,
❉ usilovat o důstojné podmínky práce na základních a středních
školách,
❉ podpořit rozvoj kulturních aktivit občanů ve městě, udržování
místních tradic a ochranu kulturního dědictví,
❉ zachovat nezbytný bytový fond ve správě města a řešení
sociální potřeby občanů v bytové otázce,
❉ majetek města chránit se záměrem zachovat, zhodnotit
a rozvíjet jej ve prospěch stávajících obyvatel i další generace,
❉ podpořit individuální bytovou výstavbu s tím, aby ze strany
města byla poskytnuta všestranná pomoc v rozsahu svých
kompetencí,
❉ nadále cílevědomě řešit základní údržbu domů a bytů ve

správě města z možností plynofikace,
❉ usilovat o další údržbu místních komunikací a budování
kanalizační sítě,
❉ podpořit vytváření dlouhodobých územních plánů rozvoje
města a jeho místních částí s co největším ohledem na zájmy
občanů,
❉ podpořit činnost Technisu při údržbě zeleně, úprav místních
komunikací, chodníků a veřejného prostranství,
❉ podpořit další záměr v údržbě městského hřbitova,
❉ podpořit podávání informací občanům o všech veřejných
záležitostech města a jeho místních částech tak, jak budou
projednávány v radě, zastupitelstvu i v komisích při MěÚ
v Kojetíně,
❉ podporovat každou rozumnou podnikatelskou iniciativu,
která povede k obohacení života občanů ve městě a k získání
finančních zdrojů do městské pokladny,
❉ prosazovat vyrovnané rozpočtové hospodaření i s cílem
prosadit minimalizaci úvěrového zatížení.

Vážení občané,
děkujeme Vám, kteří nám při volbách dáte svůj hlas, což
hodnotíme jako projev důvěry v naší práci.

Kandidátní listina KSČM pro komunální volby 2002:

Křejčiřík František 53 let, zámečník, člen KSČM
Drbal Jaroslav 51 let, obchodní zástupce, člen KSČM
Laucký Jiří RSDr. 53 let, stavitel, člen KSČM
Bureš Jindřich 54 let, signalista ČD, člen KSČM
Mirvald Radimír 63 let, důchodce, člen KSČM
Motal Alois 55 let, zaměstnanec ČD, člen KSČM
Boš Richard 32 let, signalista ČD, bez politické

příslušnosti
Gračka Bohumil 63 let, důchodce, člen KSČM
Kopp František 54 let, technik, člen KSČM
Fiury František 66 let, důchodce, člen KSČM
Třetina Josef 56 let, údržbář, člen KSČM
Vršecký František 50 let, zaměstnanec cukrovaru, člen KSČM
Hofírek Josef 57 let, důchodce, člen KSČM
Dostálová Božena 54 let, zdravotní sestra, členka KSČM
Smažinka František 52 let, signalista ČD, člen KSČM
Vojáček Bohumil 57 let, podnikatel, člen KSČM
Bošová Galina 30 let, zdravotní sestra, bez politické

příslušnosti
Juřenová Jarmila 61 let, důchodkyně, členka KSČM
Tomaštíková Anežka 47 let, dělnice, členka KSČM
Zbořilová Jindřiška 58 let, důchodkyně, členka KSČM
Slouková Marie 61 let, invalidní důchodkyně, členka KSČM
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Komunální volby 2002 v Kojetíně

1.    Ing. Bohumil RÁDL, 30 let konstruktér
2.    Mgr. Jaroslav PRÁŠIL, 64 let učitel
3.    MUDr. Jana PALMAŠOVÁ, 48 let lékařka
4.    Jaroslav HÝBNER, 39 let soukromý podnikatel
5.    Ing. Alois NEHODA, 47 let soukromý podnikatel
6.    Lenka ŠÍPKOVÁ, 46 let prodavačka
7.    Lubor HORÁK, 33 let, vedoucí v supermarketu
8 .   Arnošt PETRUŽELA, 31 let soukromý podnikatel
9.    Otakar PAVLÍK, 46 let soukromý podnikatel
10.  Zdeněk  PALMAŠ, 18 let student
11.  Miroslav SKOUPIL, 29 let soukromý podnikatel
12.  Ing. Karel WERNER, 63 let technik
13.  Jaroslava MÍTHOVÁ, 55 let obchodní náměstkyně
14.  Radek NEHODA, 20 let student
15.  Arnošt PETRUŽELA, 57 let řidič
16.  Emanuel MAZUR, 60 let technik
17.  Jana KRESTOVÁ, 65 let důchodkyně
18.  Tomáš ŠÍPEK, 22 let student
19.  Ing. Arch. Boleslav LEINERT, 71 let architekt
20.  Bedřich FAJTL, 66 let důchodce
21.  Jana KRESTOVÁ, 27 let nezaměstnaná

Vážení spoluobčané,
po parlamentních volbách opět vykročíme do volebních místností, abychom svými hlasy projevili fakt, že naše
budoucnost a budoucnost našich dětí nám není lhostejná.

Jen Vy sami můžeme ovlivnit dění ve společnosti a spoluvytvářet tak prostředí pro plnohodnotný život v našem
regionu a městě. Vaše hlasy rozhodnou kdo usedne do zastupitelstva města Kojetín a bude tak prezentovat a hájit
zájmy občanů.

ODS je přesvědčena, že život a rozvoj města závisí především na svobodné aktivitě občanů. Naši zastupitelé budou
dělat vše pro to, aby společnost v našem městě byla otevřená pro všechny  občany a nestavěla jim do cesty žádné
majetkové, profesionální či sociální bariéry.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
si Vám dovoluje představit své kandidáty pro komunální volby

 v Kojetíně
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Komunální volby 2002 v Kojetíně

Jsme sdružením kandidátů bez politické příslušnosti, zastoupené v Zastupitelstvu našeho města od voleb 1998.
Nezávislí kandidáti volí:

❖ slušný život občanů ❖
❖ všestranný rozvoj Kojetína a jeho místních částí ❖

❖ zdravé životní prostředí ❖
❖ rozvoj spolupráce mikroregionu Střední Haná ❖

❖ spolupráci se všemi občany a politickými stranami, kterým jde o zdravý rozvoj našeho města ❖
❖ pokračování úspěšné práce svých kandidátů v minulém volebním období na radnici v Kojetíně ❖

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
KOJETÍN 2002

Z A    P R O S P E R U J Í C Í   K O J E T Í N,
P O P Ů V K Y   A   K O V A L O V I C E

❤
S R D C E     S T Ř E D N Í   H A N É

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI JSOU TU PRO VÁS A PRO NAŠE MĚSTO !

DEJTE SVŮJ HLAS KANDIDÁTŮM,

KTEŘÍ JSOU ZÁRUKOU VAŠÍ BUDOUCNOSTI !

Kandidáti:
1. Ing. Jiří ŠÍREK, 38 let, místostarosta

2. RNDr. Jitka HÁLKOVÁ, 50 let, lékárník
3. Mgr. Olga ODEHNALOVÁ, 45 let, ředitelka školy
4. Ing. Leoš PTÁČEK, 31 let, soukromý podnikatel
5. Marie BERÁNKOVÁ, 39 let, ředitelka MěDDM

6. Mgr. Eva PĚCHOVÁ, 42 let, učitelka
7. Milada ŠIGUTOVÁ, 43 let, vedoucí pobočky ČS, a.s.

8. Mgr. Alena DUFKOVÁ, 53 let, učitelka
9. Jarmila HODANOVÁ, 49 let, soukromá podnikatelka

10. Ing. Martin SMUTEK, 25 let, pracovník banky
11. MVDr. Marek ODLOŽILÍK, 36 let, soukromý veterinář

12. Jan KREJSA, 23 let, technik
13. Jana TREFILOVÁ, 33 let, soukromá podnikatelka

14. Pavel ZAPLETAL, 35 let, skladník
15. Ing. Roman DOČKAL, 31 let, stavební technik

16. Martin ŽIDLÍK, 29 let, manažer
17. Ing. Pavel LANČARIČ, 32 let, geodet

18. Zdeněk HORÁK, 43 let, živnostník
19. Robert GAMBA, 33 let, OSVČ

20. Ing. Petr TEJCHMAN, 37 let, ekonom
21. David INDRÁK, 34 let, technik

VOLTE

SDRUŽENÍ

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ

❤

KOJETÍN

2002
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Ze sportu
Kanoistika Kojetín

Ve dnech 7. - 8. září 2002 se konalo Mezinárodní mistrovství Moravy
a 6. závod Českého poháru v rychlostní kanoistice v Ostrožské Nové Vsi za
účasti závodníků z celé České republiky, Slovenska a Polska. Naši závodníci
po oba dny závodili v několika kategoriích. Jejich poctivý trénink se zúročil
ve velmi dobrých výsledcích v tak velké konkurenci a do Kojetína jsme si
přivezli další medaile a body z Českého poháru.
Naši závodníci se umístili takto:
500 m - MK1 benjamínky roč. 90
3. m. Marie Braunerová
500 m - MK1 benjamínky roč. 91 a ml.
3. m. Petra Šupčíková
C2 muži
5. m. Janoušek - Hřeblo
2000 m - MK1 benjamínci roč. 91 a ml.
12. m. Tomáš Spiegl

V letošním roce se konal dne 14. 9. 2002
v Kojetíně již 44. ročník Moravského poháru -
memoriálu K. Fojtácha. Po úspěšném loňském
ročníku se zúčastnilo mnoho sportovních oddílů,
a to z Kojetína, Olomouce, Hranic, Přerova,
Frýdku - Místku, Brna, Prahy, Litovle a oddíly ze
zahraničí - z Trenčína a z Polska.

Závodilo se ve 24 jízdách  a 6-ti věkových
kategoriích a letos jsme zařadili netradiční
disciplínu K2 mix.

Také zde se naši závodníci velmi dobře
umístili:
2000 m - MK1 benjamínci roč. 90 a 91
2. m. Tomáš Spiegl
2000 m - MK1 benjamínci 92 a ml.
2. m. Jan Škurka
K2  benjamínci
2. m. Spiegl - Ladislav (KOJ - OLO)

MK1 benjamínky roč. 90 a 91
1. m. Marie Braunerová
3. m. Petra Šupčíková
4. m. Sabina Coufalová
5. m. Nikola Javůrková
6. m. Alena Šťastníková
MK1 benjamínky roč. 92
2. m. Kateřina Kavulová
3. m. Ladislava Minaříková
7. m. Eliška Minaříková
K2 benjamínky
1. m. Braunerová - Šupčíková
2. m. Coufalová - Šťastníková
3. m. Kavulová - Javůrková
5000 m  - K2  dorostenci
3. m. Kalus - Hůvr  (KOJ - OLO)
K2  dorostenky
1. m. Braunerová - Hůvrová (KOJ - OLO)

C2  muži
2. m. Janoušek - Válek
C1  veteráni
2. m. Pavel Válek
500 m  - K2  mix
1. m. Braunerová - Coufal (KOJ - HRA)
3. m. Kalus - Hůvrová  (KOJ - OLO)
4. m. Šupčíková J. - Hřeblo P.
5. m. Coufalová - Štábl
6. m. Šupčíková P. - Drobný (KOJ - FRM)
7. m. Muchová - Janoušek  (TTS - KOJ)

Všichni úspěšní závodníci byli oceněni za své
sportovní výkony medailemi, diplomy a věcnými
cenami, kterými nás sponzorovali tradičně Město
Kojetín, Lékárna U Zlatého lva, Katos Kalovský,
Textil Polák a Tabák Koukolová. Všem sponzorům
za pěkné ceny děkujeme.

výbor TJ Kanoistika Kojetín

MK1 benjamínky roč. 90
3. m. Marie Braunerová, 10. m. Sabina Coufalová
MK1 benjamínky roč. 91 a ml.
3. m. Petra Šupčíková
K2 benjamínky
3. m. Braunerová - Šupčíková, 11. m. Coufalová - Šťastníková
5000 m - C2 muži
5. m. Válek  - Janoušek
C1 muži
8. m. Tomáš Janoušek
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Ze sportu

✫ účast ve cvičebních hodinách ve všech čtrnácti
oddílech odboru SPV po celý rok
✫ víkendové výcvikové lyžařské zájezdy
✫ účast na stanovém táboře o prázdninách ve
Vrážném
✫ účast na soutěžích v gymnastice, Euroteamů,

Minigolf
Historickou první účast zaznamenal
Klub golfových borců v polovině
července na 6. Open turnaji
v Holešově. Na tomto oblastním

turnaji hrálo celkem 36 účastníků
z celé jižní Moravy, kam územně Kojetín
v minigolfu patří. V kategorii žáků mezi 13
startujícími byli naši úplní nováčci. Nejlépe zahrál
Robert Janáček 178 úderů (prům. 44,5) na 10.
místě. Dále byl Luděk Nakládal ml. dvanáctý
výkonem 190 úderů (prům. 47,5) a Jan Dvořák
na 13. místě za výkon 211 úderů (prům. 52,75).
Vedoucí klubu I. Roemer, hrající za Prostějov, byl
v kategorii mužů na 6. místě s výkonem 119 úderů
(prům. 29,75).

V průběhu července a srpna se konalo na
kojetínském minigolfu v areálu koupaliště celkem
8 kontrolních turnajů, kterého se zúčastnilo
celkově 12 zdejších hráčů. Nejúspěšnějším hráčem
se stal Robert Janáček, který vyhrál čtyřikrát, po
jednom vítězství zaznamenali ještě Luděk Nakládal
ml., David Soldán, Jakub Gajdoš a Jan Štefan.
Na konci srpna se vydal náš klub do Jedovnic,
kde se konaly dva oblastní turnaje a začínal nový
ročník II. ligy. V sobotu se hrál 7.Open, kde
v kategorii žáků hrálo 18 účastníků, nejlepší byl
opět Robert Janáček na 10. místě za výkon 134

úderů (prům. 33,5), za který vybojoval i prvních
20 bodů do celostátního žebříčku. Jan Silný
skončil na 14. místě 161 úderů (prům. 40,25),
když jako první z Kojetína zahrál 1 okruh pod 30
- ve 4. okruhu 29. David Koplík byl z našeho
žákovského tria nejslabší - skončil na 15. místě
s výkonem 166 úderů (prům. 41,5). Mezi 6 juniory
jsme měli svého zástupce, který ale bohužel
podlehl atmosféře a skončil poslední. Jan
Procházka na 6. místě zahrál 195 úderů (prům.
48,75). Mužů bylo tentokrát 18 a náš Jakub
Polach skončil na 17. pozici výkonem 148 úderů
(prům. 37). Vedoucí výpravy I. Roemer, stále hráč
Prostějova, zahrál 96 úderů (prům. 24) a obsadil
slušné 4. místo.

V neděli se konal 8.Open turnaj, kde  hrálo
celkem 49 startujících, což bylo o 2 méně než
v sobotu. V kategorii žáků hrálo 20 účastníků
a nejlepší z našich byl opět R. Janáček, když zahrál
131 úderů (prům. 35,25) a obsadil 13. místo, což
mu vyneslo dalších 9 bodů do celostátního
žebříčku. D. Koplík byl hned za ním na 14. příčce,
výkonem 158 úderů (prům. 39,5). Nejslabší byl
tentokrát J. Silný, který obsadil 17. místo za výkon
173 úderů (prům. 43,25).

Další kategorie jsme v neděli již neobsadili,
jelikož hráči J.Polach a J. Procházka museli
z rodinných důvodů odcestovat. Vedoucí družstva

se ale blýskl mezi muži skvělým 2.místem za výkon
91 úder (prům. 22,75), což I. Roemerovi vyneslo
i celkovou druhou příčku v absolutním pořadí.
Další historickou kapitolu otevřeli naši borci
v soutěži družstev. Jako nováček se zúčastnili
1. kola II. ligy, skupiny D - Morava - jih. Je to
soutěž čtyřčlenných týmů s náhradníkem, naši však
byli jen tři a za chybějícího hráče se jim počítalo
7 úderů na každé dráze ve všech 4 okruzích. Proti
úplným týmům neměli tedy pražádnou šanci
a obsadili poslední 5.příčku, za výkon 976 úderů
však inkasovali první ligový bod. Dodejme jen, že
i s I. Roemerem, hájícím stále barvy Prostějova,
bychom v dané chvíli na lepší umístění neměli,
proti zkušeným týmům zatím nemáme moc velkou
šanci.

Provozní doba minigolfu v měsíci říjnu 2002
pondělí zavřeno
úterý, středa 14.00 - 18.00 hodin
čtvrtek zavřeno
pátek 14.00 - 18.00 hodin
sobota, neděle 13.00 - 18.00 hodin

Vchod na minigolf zadním vchodem (od rybníka).
V úterý a středu probíhá také trénink KGB Kojetín.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Ivan Roemer, prezident KGB Kojetín

7. září 2002 se na stadionu TJ Slavoj
Kojetín uskutečnilo VII. mistrovství
mladých hasičů v požárním sportu
jako soutěž mezi Českou a Moravskou
hasičskou jednotou. Naši mladí hasiči
obsadili krásné 4. místo a vzorně tak
reprezentovali naše město.

V pátek 13. září 2002 se v rámci Dne
záchranářů konal Den otevřených dveří
Hasičské zbrojnice a na Masarykově
náměstí v Kojetíně proběhla ukázka
zásahu hasičů při  likvidaci požáru auta.

Foto: Hana Svačinová

Z hasičského sportu

pódiových skladeb, soutěži zdatnosti v přírodě
a dalších sportovních aktivitách, které jsou určeny
všem, kteří se nebojí pohybu
✫ cvičení v oddílech dětského aerobiku

a mažoretek
✫ cvičení v oddílech kalanetiky, kondičního
cvičení, rytmické gymnastiky, zdravotní Tv
a cvičení v oddíle rodičů a dětí, florbalu.
Vklad na cvičební rok 150,- Kč pro žactvo
a pro dospělé 300,- Kč.

TJ SOKOL Kojetín odbor sportu pro všechny
Cvičební rok 2002/2003 jsme zahájili 16. září 2002.

✫✫✫  NAŠE NABÍDKA  ✫✫✫
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Co nabízíme:
• kompletně Vás vybavíme zdarma (zbraň, obličejová

maska, ochranný oděv-mimo obuv)
• střelivo - kulička jen 2 Kč
• velký výběr atraktivních paintballových hřišť

a variant her
• firmám a jejich zaměstnancům připravíme zážitek,

na který nezapomenou
• zajistíme soupeře
• přijedeme až k Vám. Zorganizujeme hru i na Vámi

vybrané lokalitě
• zajistíme dopravu na hřiště
• občerstvení přímo na místě
• pro vítěze vždy připravena odměna v podobě láhve

sektu (v ceně)

Nabízíme vám možnost odreagovat se
při adrenalinovém sportu „Paintball“.

Ze sportu - TJ Sokol Kojetín, oddíl tenisu

V sobotu 7. září 2002 byl finálovým
zápasem ukončen tenisový turnaj Sokol Cup
- Mistrovství Kojetína v tenisu, 21. ročník.

Ve finále zvítězil  po dramatickém boji
Alois Šírek, který zvrátil nepříznivý úvod
zápasu a porazil Roberta Gambu 4:6, 3:6,
6:3, 6:3, 6:2. Turnaj vyhrál celkově
posedmnácté.

Další pořadí turnaje:

Výsledky okresní soutěže družstev
v tenisu oblasti

Přerov za rok 2002:

Hráči TJ Sokol Kojetín A získali v 1. třídě okresní soutěže družstev pěkné
třetí místo. Družstvo B po roce bohužel padá do 2. třídy.

Na fotografii jsou hráči družstva C, kteří získali ve 2. třídě této soutěže
velice slušné druhé místo.

Kontakt: + 420 777 240 244
Olomouc, Přerov, Prostějov, Kojetín

Email: paintball.hana@seznam.cz
www.paintballhana.oceany.cz

3.David Indrák
4.Jiří Finger, jun.
5.Jiří Šírek
6.Pavel Daněk
7.Vlastimil Orság
8.Stanislav Skřipec
9.František Kopp

10. Zdenek Dravecký
11. Jaroslav Palánek
12. Milan Křepelka
13. Bohdan Malý
14. Leopold Ptáček
15. Josef Němeček
16. Zdeněk Němec

Text a foto: Ing. J. Šírek
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Společenská kronika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 20. července 2002 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Adéla Čížkovská Michaela Majerová Daniel Tomaštík Eliška Formánková

Jiří Minařík Daniel Dufek Jana Františka Bajerová

dvojčata Jan a Jakub Dočkalovi Jan Rádl Kateřina Horáková Jan Šmida

Rudolf Benek Barbora Dvořáková Lucie Nesrstová Apolena Michálková Tomáš Kříž

V sobotu 7. září 2002 byly slavnostně přivítány do svazku občanů města Kojetína tyto děti:

Ondřej Zendulka Tereza Sedláková Zuzana Dočkalíková Jakub Hovora

Vendula Bartošková Aneta Partyková Ondřej Krčmař

Blahopřejeme!

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


