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Plán rozvoje města Kojetín

 Tato zpráva byla schválena Zastupitelstvem města na jeho zasedání 
25. ledna 2005. 
 Uplynulý rok 2004, druhý rok volebního období, byl poznamenán jednou 
z nejvýznamnějších událostí v posledních desetiletích, vstupem České republiky 
do Evropské unie. Věřím, spolu s většinou občanů naší země, že budeme 
dobrými a spolehlivými partnery pro všech 24 zemí, s nimiž sdílíme členství 
a zároveň, že vstup naší republiky do tohoto společenství se kladně projeví 
v rozvoji celého území společnosti, to znamená i krajů, měst a obcí.

Správa města
 Příprava ke vstupu do EU, volby do Evropského parlamentu a podzimní 
volby do zastupitelstev krajů a části senátu, to byl obrovský nápor na práci 
zaměstnanců obecních a městských úřadů. Skutečnost, že zaměstnanci 
našeho kojetínského městského úřadu, kteří byli přímo zapojeni do příprav, 
organizování, průběhu a vyhodnocení zmíněných voleb, se svých úkolů zhostili 
na výbornou, je důkazem toho, že převážná většina našich „úředníků“ je 
spolehlivá, odborně zdatná a schopná plnit úkoly v termínech a na dobré 
úrovni. Řada z nich si v minulém roce zvýšila kvalifikaci.
 Všichni úředníci se v souladu se zákonem o úřednících územně správních 
celků účastní v průběhu roku seminářů a 28 se jich účastní dlouhodobých 
kurzů výuky cizích jazyků.
 Volené orgány městské samosprávy jednaly o problémech města Kojetín, 
Kovalovic a Popůvek na svých zasedáních v průběhu roku 2004 na zasedání 
Zastupitelstva města 6 x a Rady města 19 x.

 Z uvedeného přehledu je zřejmé, že úloha obou orgánů samosprávy je 
jejich členy chápána naprosto neformálně a v zájmu řešení záležitostí města 
jsou připraveni jednat i mimo plánem stanovené termíny.
 Záměr RM a ZM zapojit do aktivního řešení problémů Kojetína a místních částí 
co největší počet občanů se daří  i proto, že ve čtyřech výborech ZM pracuje 17 
občanů  a do práce deseti komisí RM a dvou zvláštních orgánů (povodňové komise 
a komise péče o rodinu a děti) je zapojeno dalších 85 občanů.

Hospodaření města
 Na svém lednovém zasedání schválilo ZM vyrovnaný rozpočet Města 
Kojetín na rok 2004 ve výši 105,730 mil. Kč. V průběhu roku byl rozpočet 
upraven třemi rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 171,277 mil. Kč. 
 Přípravě rozpočtů města, příspěvkových organizací a Techni-
su Kojetín s.r.o. byla věnována velká pozornost a informace o stavu 
jeho tvorby a čerpání v průběhu roku byly pravidelně předkládány RM 
a při hodnocení hospodaření města i ZM. Kontrolní a finanční výbor se spolu 
s finančním odborem věnoval i sledování a kontrolám hospodaření a vedení 
účetnictví a účelnosti vynakládání finančních prostředků v příspěvkových 
organizacích města a Technisu Kojetín s.r.o. Složité finanční problémy byly 
konzultovány s finanční poradenskou firmou OL-Auditing Olomouc, která 
provedla i finanční audit hospodaření města za rok 2003 a v závěru roku 
předaudit roku 2004.
 Jako každoročně byla věnována velká pozornost přípravě a provedení 
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Z jednání Rady města

Z jednání Zastupitelstva města

Dne  17. ledna 2005   se  Rada 
města Kojetín zabývala mimo 
jiné touto problematikou:

Rada města
• vzala na vědomí plnění usnesení 
z jednání rady města ze dne 14. 9., 
12. 10. a 2. 12. 2004,
• souhlasila s návrhem rozpočtu 
Města Kojetín na rok 2005, s tvor-
bou a čerpáním Sociálního fondu na 
rok 2005 a s  výdaji z Ekologického 
fondu v roce 2005,
• pověřila správce rozpočtu Města 
Kojetín (vedoucí finančního odboru 
Městského úřadu Kojetín) prová-
děním přesunů rozpočtovaných 
finančních prostředků v rámci objemu 
finančních prostředků jednotlivých 
kapitol,
• souhlasila s rozpočtovým opatřením 
č. 3/2004 v celkové výši 1.413.500 
Kč, 
• souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu části pozemku p. č. 211/5 
o výměře 64 m2, za účelem pěstování 
zeleniny a květin,
• zrušila usnesení R 648/12-04 ze 
dne 2. 12. 2004, kdy schválila proná-
jem části pozemku  p. č. 211/5 ost. 
plocha o výměře 37 m2 pí Tvrdé,
• po posouzení předložených nabídek 
na prodej objektu č.p. 1421 a pozem-
ku p.č. 1434 zastavěná plocha a ná-
dvoří, v k.ú. Kojetín, tzv. pěstitelské 
pálenice, trvala na zachování účelu 
využití pěstitelské pálenice,
• odložila prodej objektu č. p. 1421 
a pozemku p. č. 1434 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. Kojetín, 
tzv. pěstitelské pálenice, na únorové 
jednání rady města vzhledem ke 
skutečnosti, že všechny předložené 
nabídky byly výrazně nižší než před-

běžný znalecký odhad, 
• uložila odboru  majetku a investic 
města MěÚ Kojetín jednat se zájemci 
o koupi výše uvedeného objektu o 
jeho prodejní ceně, 
• odložila zveřejnění záměru bezúplat-
ného převodu domu č.p. 100  na p.č. 
417 v k.ú. Křenovice u Kojetína na 
únorové  jednání rady města,
• uložila odboru majetku a investic 
města MěÚ Kojetín jednat se zpra-
covatelem projektové dokumentace 
na rekonstrukci ZŠ Sv. Čecha Ko-
jetín a zpracovatelem projektové 
dokumentace na stavební úpravy 
ulice Nádražní a Kuzníkova v Koje-
tíně, o snížení ceny díla a informace 
předložit na jednání rady města dne 
25. 1. 2005,
• vzala na vědomí zprávu o činnosti 
Městského kulturního střediska Koje-
tín za rok 2004,
• neschválila plán činnosti Městského 
kulturního střediska Kojetín na rok 
2005,
• uložila ředitelce Městského kulturní-
ho střediska Kojetín zabezpečit pře-
pracování plánu činnosti MěKS Ko-
jetín na rok 2005, se zapracováním 
připomínek rady města a předložit jej 
na únorové jednání rady města,
• schválila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor - vestibulu Sokolovny 
Kojetín k prodejním akcím za smluvní 
nájemné 2.000,- Kč/akci,
• uložila ředitelce Městského kultur-
ního střediska  Kojetín, ve spolupráci 
s pověřeným členem rady města,  p. 
Františkem Řihoškem, zajistit zpra-
cování ceníku pronájmu nebytových 
prostor MěKS Kojetín a předložit jej 
na jednání rady města dne  25. 1. 
2005, 
• souhlasila s návrhem personál-

ních změn Městského kulturního 
střediska Kojetín od 1. 4. 2005,
• uložila ředitelce Městského kultur-
ního střediska Kojetín předložit na 
únorové jednání  rady města změnu 
organizační struktury Městského 
kulturního střediska Kojetín k 1. 4. 
2005,
• nesouhlasila s ukončením nájmu 
bytu I. kategorie, vel. 3+kk, v ul. 
Sladovní 1309, Kojetín, dohodou ke 
dni 31. 1. 2005, 
• trvala na ukončení nájmu bytu I. 
kategorie, vel. 3+kk, v ul. Sladovní 
1309, Kojetín, ke dni 27. 2. 2005, 
uplynutím sjednané doby a uložila 
odboru majetku a investic města MěÚ 
Kojetín seznámit nájemníka se stano-
viskem rady města  k jeho výpovědi  
z nájmu výše  uvedeného bytu,
• uložila odboru majetku a investic 
města MěÚ Kojetín řešit pronájem 
volných bytů v domě č.p. 1309 ve 
Sladovní ulici v Kojetíně prostřednic-
tvím realitní agentury,  
• schválila pronájem obecního bytu I. 
kat., ul. Jana Peštuky 1320, Kojetín, 
navrženým žadatelům  výměnou za 
byt I. kat., ul. Jana Peštuky 1320, 
Kojetín, za předpokladu uhrazení 
rozdílu předplaceného nájemného  
ve výši 29.265 Kč a uhrazení kauce 
ve výši 20.000 Kč v termínu do 28. 
2. 2005,
• schválila pronájem obecního bytu 
I. kategorie, vel. 1+1, DPS v ul. 
Stanislava Masara 1355, Kojetín, 
bez kauce, navrženému žadateli, 
výměnou za byt vel. 2+kk, Stanislava 
Masara 1355, Kojetín,
• schválila pronájem obecního bytu I. 
kategorie, vel. 2+kk, DPS Stanislava 
Masara 1355, Kojetín, navrženému 
žadateli,  bez kauce, výměnou za byt 

vel. 1+1, Stanislava Masara 1355, 
Kojetín,
• schválila pronájem obecního bytu 
I. kategorie, vel. 1+1, DPS Stani-
slava Masara 1355, Kojetín,  kauce 
15.000,- Kč, navrženému žadateli, 
• schválila pronájem obecního bytu 
I. kategorie, vel. 2+kk, DPS v ul. 
Stanislava Masara 1355, Kojetín, 
s kaucí 20.000,- Kč, navrženým 
žadatelům,
• souhlasila s ukončením nájmu 
obecního bytu I. kategorie, vel. 2+kk, 
DPS v ul. Stanislava Masara 1355, 
dohodou ke dni 31. 12. 2004,
• souhlasila s vyřazením obecního 
bytu č. 3 (sloučeného s bytem č. 4), 
IV. kat., vel. 3+1, v ul. Padlých hrdinů 
974, Kojetín, z bytového fondu,
• vzala na vědomí zprávu o poskyto-
vání informací Městem Kojetín za rok 
2004, dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů,
• vzala na vědomí předloženou zprávu 
o vyřizování stížností a petic Měst-
ským úřadem Kojetín za rok 2004,
• vzala na vědomí zprávu o plnění 
programu hospodářského, sociálního 
a kulturního rozvoje města Kojetín 
v roce 2004 a souhlasila s plánem 
investičních akcí Města Kojetín na 
rok 2005,
• vzala na vědomí zápis z jednání 
Komise pro bytové otázky rady města 
ze dne 10. 1. 2005,
• schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 2005/01 mezi Městem Kojetín 
a firmou Petr Polák – STOLÁRNA – 
UNIVERS CENTRUM, na zhotovení 
a montáž interiéru sklepních prostor 
objektu „Sokolovna Kojetín“, za cenu 
143.387,90 Kč včetně DPH.
Jiřina Páleníková, tajemnice MěÚ

V úterý dne 25. ledna se sešlo Zastupitelstvo města Kojetín k prv-
nímu zasedání v roce 2005. Stěžejním bodem programu bylo 
schválení rozpočtu města na rok 2005. Zastupitelstvo města:  

• schválilo jednotlivé kapitoly rozpočtu Města Kojetín na rok 2005
 příjmy 89 505,49 tis. Kč
 čerpání kontokorentního úvěru   5 000,00 tis. Kč 
 celkem 94 505,49 tis. Kč

 výdaje 91 978,82 tis. Kč
 splátky úvěrů   2 526,67 tis. Kč
 celkem 94 505,49 tis. Kč

• schválilo tvorbu a čerpání Sociálního fondu na rok 2005  v celkové výši 
437.489,77 Kč
• schválilo výdaje z Ekologického fondu v roce 2005 v celkové výši 52.200 
Kč
• uložilo radě města zabezpečit hospodaření města podle schváleného roz-
počtu na rok 2005

• svěřilo radě města pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do výše 500 
tis. Kč v jednotlivém případě,
• schválilo rozpočtové opatření č. 3/2004 v celkové výši 4 636,96 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 tisku Z/129,
• vzalo na vědomí zprávu o plnění programu hospodářského, sociálního 
a kulturního rozvoje města Kojetín v roce 2004 a schválilo plán hlavních 
investičních akcí města Kojetín na rok 2005,
• vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací Městem Kojetín za rok 
2004, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů,
• vzalo na vědomí protokol č. 9/2004 – KV o výsledku následné veřejnosprávní 
kontroly příjemců dotací, dodržení podmínek smluv o poskytnutí dotací, ze dne 
12. 5. 2005 a zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 19. 1. 2005,
• prohlásilo, že zástupce Města Kojetín nebude na Valných hromadách akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. do 31. 12. 2013 hlasovat 
pro rozdělení společnosti na část infrastrukturní a provozní. 

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ
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inventarizace majetku Města Kojetín, 
jehož hodnota je v současné době 
497,091 mil. Kč.
 Nakládání s majetkem pak pod-
léhá zákonnému schématu – od pro-
jednání a zveřejnění záměru prodeje, 
koupě nebo pronájmu, až po schvá-
lení příslušné smlouvy vždy v orgánu 
města tak, aby celý proces odpovídal 
platné legislativě, především zákonu 
o obcích.

Sociální politika
• V průběhu roku 2004 byla ze strany 
vedení města a městského úřadu vě-
nována velká pozornost organizační 
složce Města Kojetín – pečovatelské 
službě. Tajemnice městského úřadu 
a vedoucí pečovatelské služby absol-
vovaly kurz pro „Zavádění standardů 
kvality do sociálních služeb“. Pečova-
telky absolvují semináře podle plánu 
vzdělávání, které pořádá Asociace 
pečovatelských služeb ČR. Byla 
zpracována řada nových dokumentů 
v této oblasti – vnitřní předpisy, orga-
nizační směrnice apod., vše s jediným 
cílem – dále zkvalitňovat poskytování 
sociálních služeb občanům Kojetína 
a místních částí. 
• Na základě absolvovaného kurzu 
zpracovala tajemnice městského 
úřadu projekt „Modernizace mate-
riálního a technického vybavení pro 
rozvoj sociálních služeb ve městě 
Kojetín“ a předložila ho se žádostí 
o dotaci do Společného regionálního 
operačního programu.
• Na přelomu roku bylo zahájeno 
zpracování Koncepce poskytování 
sociálních služeb na území měs-
ta Kojetín v období 2005–2008. 
Koncepce bude po řadě konzultací 
a upřesnění předložena RM a násled-
ně ZM v dubnu 2005.
• RM se pravidelně zabývala problé-
my spojenými s činností Komise péče 
o rodinu a děti, která mimo jiné pro-
jednává a řeší řadu podnětů z oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí. 
• V průběhu roku byl realizován 
záměr Charity Kojetín převzít od 
Charity Přerov komplexní sociální 
péči o seniory v Kojetíně a nejbližšího 
okolí. Tuto myšlenku město Kojetín 
dlouhodobě podporovalo a realizaci 
můžeme považovat za logické uza-
vření územního členění poskytovatelů 
tohoto typu sociálních služeb.

Oblast zdravotnictví
• Podobně jako v předchozích letech 
byla i v uplynulém roce věnována 
pozornost zkvalitnění zázemí pro 

poskytování lékařských a zdravot-
nických služeb. V objektu polikliniky 
Kojetín byly provedeny úpravy or-
dinací ortopedie a chirurgie a další 
opravy odpadů, přečerpávací stanice 
odpadních vod apod., při kterých bylo 
celkem proinvestováno cca 500 tis. 
Kč (z toho cca 200 tis. Kč poskytli 
lékaři, příp. bude odepisováno vůči 
nájmu).
• V závěru roku proběhlo jednání 
o rozšíření spektra poskytovaných 
služeb s ředitelem Nemocnice Přerov. 
Záměr je konkretizován v současné 
době a existuje naprosto reálný před-
poklad pro zřízení dalších odborných 
ordinací v budově polikliniky.

Životní prostředí
• Pozornost nejen volených orgánů 
města, zaměstnanců městského úřa-
du, ale i občanů města byla v oblasti 
životního prostředí soustředěna na 
dlouho připravované vyčištění rybní-
ka Jordán a na jeho celkovou revita-
lizaci. Přes velmi náročné podmínky, 
stanovené jednak Státním fondem 
životního prostředí a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny a složitou 
situaci při vlastním čištění, se poda-
řilo práce v termínech stanovených 
v rozhodnutí o přidělení  dotace 
splnit. Z celkového objemu prací 
dle rozpočtu za 1,706 mil. Kč bylo 
proinvestováno v roce 2004 1,682 
mil. Kč. Drobné dokončovací práce, 
především vegetační úpravy a celkové 
vyhodnocení této investiční akce 
budou provedeny v jarních měsících 
roku 2005. 
• Akciová společnost Vodovody a ka-
nalizace Přerov, která je investorem 
velké investiční akce „Zlepšení kva-
lity vod v oblasti soutoku řek Bečvy 
a Moravy“, spolufinancované z tzv. 
Fondu soudržnosti EU, je prozatím 
při prosazování tohoto náročného 
projektu úspěšná. Pracovní komise 
schválila předloženou verzi a její 
připomínky byly zapracovány do 
projektu, jehož náklady jsou v sou-
časné době na úrovni 405 mil. Kč 
uznatelných nákladů, z nichž by měla 
dotace představovat až 75 %. Do-
stavba kanalizace v Kojetíně (včetně 
rekonstrukcí nevyhovujících stok) pak 
představuje částku 113,5 mil. Kč.
• VaK Přerov provedl v roce 2004 
rekonstrukci čističky odpadních vod 
v Kojetíně, kterou město vložilo do 
majetku zmíněné akciové společnosti. 
Celkové náklady představují částku 
22 mil. Kč. Nová technologie ČOV 
a dostavba kanalizace v Kojetíně bu-

dou při zlepšování životního prostředí 
obrovským přínosem.
• Existence a provoz sběrného dvora 
odpadů prokázaly, že tato investi-
ce byla správná. Občané Kojetína 
a okolí přivezli celkem 252 t odpadů, 
z toho 18 t odpadů nebezpečných. 
Celkem v roce 2004 využilo možnosti 
uložit odpady ve sběrném dvoře 660 
občanů Kojetína a okolí. 

Bytová politika
• Dne 20. 2. 2004 byla provedena 
kolaudace 32 bytů ve Sladovní ulici 
a následně byly byty postupně předá-
vány nájemníkům do užívání. Bohužel 
nebyly do konce roku obsazeny dva 
velké byty, a to i přesto, že nabídka 
byla opakovaně zveřejněna několika 
způsoby (Kojetínský zpravodaj, inter-
netové stránky města apod.). Hlavním 
důvodem je pravděpodobně finanční 
náročnost nájmu. 
• Velkým a letitým problémem města 
Kojetín jsou tzv. „bílé domky“. Pře-
trvává neutěšený stav této lokality, 
daný typem obyvatel a snad jediným 
kladem je postupné snižování počtu 
rodin a nájemníků ve zbývajících do-
mech. Vzhledem ke špatnému staveb-
ně – technickému stavu zbývajících 
domků je jakákoli investice naprosto 
nehospodárným použitím veřejných 
finančních prostředků. 
• Z bytového fondu bylo postupně 
uvolněno na opravy a údržbu byto-
vého fondu ve vlastnictví města více 
než 1,5 mil. Kč. V několika bytových 
domech byla provedena doregulace 
topných systémů, v bytovém domě 
v Jiráskově ulici byla provedena opra-
va odpadů a řada dalších drobných 
oprav bytového fondu. 
• Město Kojetín poskytlo i v roce 
2004 půjčky z Povodňového fondu 
rozvoje bydlení. Čtyřem žadatelům 
byly poskytnuty na základě usnesení 
ZM půjčky v celkové výši 290 tis. Kč. 
K 31. 12. 2004 má Město Kojetín 
k dispozici 1,605 mil. Kč vlastních 
prostředků ve Fondu rozvoje bydlení 
a 5,070 mil. Kč v Povodňovém fondu 
rozvoje bydlení, který podléhá vyúčto-
vání a vrácení finančních prostředků 
v roce 2007.

Investiční výstavba 
a péče o majetek města
• Nejrozsáhlejší a nejnákladnější 
investiční akcí roku 2004 byla beze-
sporu oprava sokolovny v Kojetíně. 
Ze státního rozpočtu byla poskytnuta 
městu dotace ve výši 19 mil. Kč 
a z rozpočtu města bylo uhrazeno 

1,415 mil. Kč. Opravou byl vyřešen 
neutěšený stav budovy (výměna oken, 
oprava sociálních zařízení včetně 
odpadů, rozsáhlá rekonstrukce sklepa 
a nové sociální zařízení, vybavení 
bufetu, nová fasáda, možnost uby-
tování 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 ná-
dvoří. V příštích letech bude zapotře-
bí investovat do celkové rekonstrukce 
jeviště a do nového vybavení prostor 
pro kulturní vyžití.
• V letních a podzimních měsících 
byla dokončena oprava budovy Zá-
kladní školy náměstí Míru, Kojetín. 
Ve II. etapě s náklady 16 mil. Kč 
byla provedena přístavba učeben 
ve dvorním traktu a tím vyřešeno 
přemístění šaten ze sklepů  a přemís-
tění školní družiny do budovy školy. 
Bylo vyřešeno rozčlenění budovy 
na požární úseky včetně únikového 
požárního schodiště, výstavbou výta-
hové šachty a instalací výtahu dořešen 
bezbariérový přístup pro tělesně 
postižené děti apod. Během dvou 
roků se tato škola výrazně změnila 
k lepšímu díky výraznému lobbingu 
poslanců parlamentu z Kojetína, 
zájmu a vysokému pracovnímu nasa-
zení vedení školy a kolektivu učitelů 
a samozřejmě i systematickému úsilí 
města a městského úřadu o zlepšení 
podmínek pro vyučování a výchovu 
dětí z Kojetína a okolí. 
• Město Kojetín podpořilo finanční 
částkou 961 964 Kč vybudování 
vúceúčelového hřiště u Základní školy 
Sv. Čecha, Kojetín. Celkové náklady 
ve výši 1,948 mil. Kč byly dále kryty 
dotacemi z Operačního programu 
Olomouckého kraje ve výši 785 974 
Kč a částkou 200 000 Kč ze státního 
rozpočtu. I v tomto případě došlo 
ke zlepšení situace při vyučování 
tělesné výchovy a při mimoškolních 
aktivitách. 
• V průběhu roku byly provedeny dal-
ší opravy a rekonstrukce nemovitostí 
v majetku města, jako např.:
– celková oprava střechy Mateřské 
školy na Masarykově náměstí, Kojetín 
(cca 450  tis. Kč),
– oprava výloh a části fasády domu č. 
p. 54 na Masarykově náměstí – textil 
(cca 200 tis. Kč),
– oprava kaple a části místní komu-
nikace v Kovalovicích atd.
• Současně byly rozpracovány projek-
ty a zpracovány žádosti na další dota-
ce připravovaných investic, ať již ze 
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státního rozpočtu a nebo z programů, 
které dávají možnost využít finanční 
prostředky EU nebo Olomouckého 
kraje (silnice kolem průmyslové 
zóny, multimediální učebna na ZŠ 
nám. Míru, vybavení zahrady MŠ 
v Hanusíkově ulici, oprava koupaliště 
v Kojetíně a celková rekonstrukce 
školní jídelny).

Vzdělání, kultura, sport
• Úroveň vzdělávání a školství na 
území města považují volené orgány 
samosprávy v Kojetíně za jednu z pri-
orit, a proto je všem příspěvkovým 
organizacím města  v oblasti školství 
věnována pozornost a péče. Kromě 
výrazných investic, které byly, jsou 
a budou do jednotlivých školských za-
řízení vkládány, je podle mého názoru 
velmi dobrá spolupráce s řediteli škol 
a školských zařízení. Na pravidelných 
poradách, zasedáních RM i ZM mají 
ředitelé možnost prezentovat jak 
úspěchy, tak i potíže a problémy jed-
notlivých příspěvkových organizací. 
Radu města navíc o stavu a úrovni 
těchto zařízení pravidelně informují 
komise školská a stravovací.
• Městské kulturní středisko, které 

Informace pro občany
řídí, organizuje a završuje kulturní 
činnost v Kojetíně a místních částech 
vyvíjelo svoji činnost v provizorních 
prostorách, vzhledem k rekonstrukce 
hlavního kulturního „stánku“ a sídla 
– sokolovny. V průběhu roku se již 
tradičně velmi dobře prezentovala 
svojí činností městská knihovna 
a zprovozněním informačního centra 
v budově tzv. Okresního domu koneč-
ně kompletně ožilo i toto zařízení. 
• Kojetínské hody, Divadelní přehlíd-
ka amatérských divadelních souborů 
a Kojetínský zpravodaj se staly neod-
myslitelnými součástmi kultury a toku 
informací v Kojetíně.
• Město Kojetín podporuje činnost 
sportovních oddílů, neziskových 
a společenských organizací i mate-
riálně. Po posouzení a vyhodnocení 
předložených žádostí bylo zastupi-
telstvem města poskytnuto v roce 
2004 celkem 783 676 Kč dotací na 
jejich činnost.
• Vedení města Kojetín účinně 
podpořilo žádost TJ Slavoj Kojetín 
o dotaci na celkovou opravu budovy 
na fotbalovém stadionu. Ministerstvo 
školství po složitých jednáních a něko-
lika odkladech poskytlo tělovýchovné 

jednotě dotaci ve výši 3,8 mil. Kč 
a opravy byly provedeny. Tím získal 
kojetínský fotbal velmi pěkné a dobře 
zařízené zázemí pro svůj rozvoj. 

Veřejný pořádek
• Skutečnost, že se jedná o nejpro-
blematičtější oblast, kterou se volené 
orgány města, zaměstnanci MěÚ 
a příslušníci Městské policie Kojetín 
zabývají, je všeobecně známá. Bohu-
žel ani přítomnost oddělení Policie 
ČR, ani činnost MP nezabránila celé 
řadě výtržností, projevům vandalství, 
poškozování majetku města a rušení 
nočního klidu v průběhu uplynulého 
roku. Na tuto situaci upozornila celá 
řada občanů a nejvážnější situace 
vznikla při podání petice občanů 
z ulic Sv. Čecha a Tyršovy, v níž pro-
testovali proti způsobu provozování 
restaurace Na růžku a žádali v ní též 
nápravu. 
 Stav veřejného pořádku a úroveň 
bezpečnosti byla projednávána opa-
kovaně radou města a ta nakonec 
ustavila pracovní skupinu pro zpraco-
vání záměru rekonstruovat městskou 
policii s cílem výrazně zlepšit její 
činnost a zviditelnit její výsledky.

• Rada města zajistila prostřednictvím 
příslušného odboru zpracování no-
vého znění obecně závazné vyhlášky 
o dodržování veřejného pořádku a po 
připomínkovém řízení a konzultacích 
bude znovu předložena zastupitelstvu 
města ke schválení. Cílem bude 
omezení projevů vandalismu a ničení 
majetku města v nočních hodinách 
i tím, že nebude umožněn tzv. non-
stop provoz v hernách a restauracích 
a dojde k výraznému omezení pohybu 
občanů v nočních hodinách. Je před-
poklad i omezení výtržností a rušení 
právě nočního klidu osobami pod 
vlivem alkoholu a jiných omamných 
látek.
 
 Tato zpráva, podobně jako 
v minulých letech, shrnuje to hlav-
ní, co se podařilo, příp. s čím měli 
volené orgány města, zaměstnanci 
městského úřadu  a občané Kojetína 
v roce 2004 největší problémy.
 Nemohla postihnout vše, co 
se událo, protože „život“ lze do 
napsaných řádek vtěsnat jen velmi 
těžko.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města 

PLÁN HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA KOJETÍN
V průběhu roku 2005 budou realizovány následující připravované investiční akce:

1. Stavební úpravy školní jídelny 
v Hanusíkově ulici
(Investor Město Kojetín, projekt 
zpracovaný projektovou kanceláří 
DOSAP spol. s r. o. Přerov).
 Na tuto investiční akci je zpracova-
ná prováděcí projektová dokumentace, 
dojde pouze k upřesnění využití příze-
mí, prostor po družině ZŠ nám. Míru
a celkového rozsahu prací. Finanční 
zabezpečení – dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 10,08 mil. Kč. Po 
výběrovém řízení bude určen doda-
vatel a opravy proběhnou v období 
červen–srpen 2005.

2. Rekonstrukce koupaliště Ko-
jetín
(Investor Město Kojetín, 
projekt zpracovává VODING Hra-
nice spol. s r.o.).
 Bylo vydáno územní rozhodnutí 
a v současné době je rozpracovaný 
projekt pro stavební řízení. Bude 
nutné redukovat rozsah prací, projekt 
je rozpracován v rozsahu nákladů 
20 mil. Kč a financování je zajištěno 
dotací ze státního rozpočtu pouze 
ve výši 15 mil. Kč. Po dopracování 
projektu proběhne výběrové řízení 
a dodavatel provede veškeré práce 
do 31. 10. 2005. Koupaliště bude 
v roce 2005 uzavřeno.

3. Kanalizace náměstí Svobody
(Investor Město Kojetín, projekt 
zpracovaný VISSO Olomouc, RM 
určila po posouzení nabídek jako 
dodavatele firmu MYFA Olomouc 
spol. s r. o.).
 Jedná se o drobnou investici, 
která vyřeší letité spory občanů 
této lokality v souvislosti s životním 
prostředím. Akce bude realizována 
v jarních měsících 2005. Celkové 
náklady jsou ve výši 1,227 mil. Kč.

4. Rekonstrukce komunikace 
v ulici Husova
(Investor Město Kojetín, projektant 
S-Projekt Plus a. s. Zlín).
 Zpracování projektové dokumen-
tace pro stavební řízení (současně re-
alizační projekt) je před dokončením. 
Jedná se o opravu komunikace po 
dokončení inženýrských sítí – celkové 
opravě kanalizace, která byla dlouho-
době připravována. Projekt bude do-
končen v levnější variantě, předběžný 
rozpočet nákladů představuje částku 
4,5 mil. Kč. Akce bude financována 
z rozpočtu města a bude realizována 
v letních měsících 2005.

5. Výstavba chodníku v místní 
části Popůvky
 Drobná investiční akce, která umož-

ní bezpečný pohyb především dětí 
a přístup k zastávce autobusů.

Město Kojetín bude dále spolufi-
nancovat z rozpočtu města:

• modernizaci vybavení a odstranění 
havarijního stavu tělovýchovného 
a sportovního vybavení školní 
zahrady – investorem a příjemcem 
přiznané dotace z OPOK je Mateř-
ská škola Kojetín,

• výstavba multimediálního vzděláva-
cího centra pro region Kojetínska 
a modernizaci materiálního a tech-
nického vybavení pro rozvoj sociál-
ních služeb ve městě Kojetín. Tyto 
projekty budou realizovány v roce 
2005 pouze v případě přiznání 

dotací ze Společného regionálního 
operačního programu.

 Významnou investiční akcí na 
území Kojetína a s vlivem na oby-
vatele Kojetína a okolí je záměr 
holandské firmy AHOLD vystavět 
a uvést do provozu supermarket 
ALBERT o záměru byly průběžně 
volené orgány města informovány 
a výstavba by měla být dokončena do 
srpna 2005.
 Mimo zmíněných investičních 
akcí a záměrů bude probíhat inten-
zívní příprava investic na příští rok. 
O jednotlivých postupných krocích 
budou členové rady i zastupitelstva 
průběžně informováni.

Ing. Mojmír Haupt, starosta města 

Pracovní doba na MěÚ Kojetín
 Základní pracovní doba, tj. doba povinné přítomnosti na pracovišti 
(mimo úřední dny pondělí a středa, kdy úředníci absolvují rovněž různá 
školení, semináře, místní šetření apod.), je s účinností od 1. 1. 2005 
stanovena takto:

 pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
 úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
 středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
 čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
 pátek 7.30 – 12.00 13.00 – 13.30

Jiřina Páleníková,tajemnice MěÚ
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Služby Azylového domu pro matky 
s dětmi v tísni v roce 2004

 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Koje-
tíně na ulici Kroměřížská 198 poskytuje své služby 
osamělým matkám s dětmi, které se prokazatelně 
ocitly v mimořádně náročné nebo krizové životní 
situaci spojené se ztrátou přístřeší. Pomoc v zařízení 
vyhledalo v průběhu roku 2004 také několik matek 
a dětí, které se staly oběti domácího násilí nebo jím 
byly ohroženy.
 Služby azylového domu zahrnovaly vedle zajiš-
tění ubytování po dobu, kterou maminka s dítětem 
nezbytně potřebuje ke zvládnutí své nepříznivé situ-
ace (zpravidla období půl až jednoho roku), také so-
ciální poradenství, pomoc a podporu při řešení pro-

blémů, zprostředkování pomoci dalších odborníků 
(lékaře, psychologa, právníka) a podporu ve snaze ma-
minek vytvářet vhodné podmínky pro zdravý fyzický 
a psychický vývoj svých dětí a vést vlastní domác-
nost. Po celý rok měly maminky i jejich děti také 
možnost účastnit se různých volnočasových aktivit 
a programů (výtvarná činnost, vaření, pečení, hry 
a soutěže, výlety apod.)
 V roce 2004 využilo služeb našeho zařízení 
16 maminek a 25 dětí. Z těch, které opustily 
azylový dům v průběhu roku 2004, se podařilo 
dvěma maminkám nalézt vlastní podnájem, pět 
z nich se po vyřešení krizové situace vrátilo do 
původního domácího prostředí, dvě maminky 
s dětmi využily po odchodu z našeho zařízení služby 
dalšího azylového domu. 

 Pokračovat v naší činnosti a usilovat o zvýšení 
kvality poskytovaných služeb chceme i v tomto 
roce. Naším cílem zůstává získat finanční prostředky 
na obnovu zastaralého vybavení azylového domu 
a vytvořit příznivé prostředí, ve kterém maminky 
s dětmi za naší podpory co nejdříve zvládnout svou 
nepříznivou situaci a vrátí se do běžného života. 

Mgr. Martina Mazáčová – vedoucí Azylového 
domu pro matky s dětmi v tísni

Prosincové akce v Klubu romských 
dětí a žen

 Měsíc prosinec bývá pro mnoho dětí, ale i dospě-
lých nejkrásnějším měsícem v roce. Jako každoročně 
i letos jsme se připravovali na akce a chystali 
pro děti překvapení. Už od začátku měsíce si 
děti jen napsaly domácí úkoly a pustily se do 
práce. Neprobíhalo doučování, vyráběly se 
přáníčka, ozdoby na stromeček, pekly perníčky 
a  cukroví. Šestého prosince proběhla Mikulášská 
besídka. Děti dostaly od Mikuláše balíčky a na 
oplátku si pro něho připravily program. Zá-
řivá očka prozrazovala spokojenost dětí, ale i jejich 
strach z čertů. Ještěže zlobivé děti uchránil anděl.
 Vyvrcholením byla 22. prosince Vánoční 
besídka a posezení při stromečku, na kterou si 
děti poprvé nacvičily scénku živého betléma. 
I když nedostaly žádné odměny, měli jsme pro 
děti upečené cukroví a z NROS jsme mohli koupit 
3 společenské hry. Scénka byla nádherná.
 Poctou a současně potěšením byla pro nás 
účast pana starosty Ing. Mojmíra Haupta a někte-
rých rodičů. Mrzí nás ale, že se velká spousta rodičů 
na besídku nedostavila. Byla to škoda, protože se 
na ně děti těšily. Besídku děti ukončily zpěvem 
a tancem. Dojímavé bylo i poděkování zúčastně-
ných rodičů a jejich spokojenost s výkony svých 
ratolestí.
 Přestože náš rozpočet na výše uvedené akce 
činil pouze 1400 Kč, podařilo se nám připravit pro 
všech 24 dětí příjemné prožití předvánočního času. 
Doufáme, že finanční prostředky na tyto akce pro 
příští rok budou vyšší a tím se  rozšíří spektrum 
našich možností při přípravě a organizaci vánočních 
programů.

Klára Pompová
vedoucí Klubu romských dětí a žen

Charita Kojetín

KK

MM

BB

KK

MM

BB

Tříkrálová sbírka 2005

Vážení čtenáři, 
 V sobotu 8. 1. 2005 v dopoledních hodinách se v Kojetíně a spádových 
obcích Kojetína uskutečnila Tříkrálová sbírka. Do ulic vyšlo celkem 28 skupinek 
koledníků.
 Díky Vaší štědrosti a ochotě přispět na dobrou věc bylo vybráno celkem 
102.594 Kč, přičemž výtěžek v jednotlivých obcích byl následující:
 

Kojetín ....................................................................49.663,50,-
 Křenovice .....................................................................16.486,-
 Měrovice nad Hanou ..................................................5.885,50,-
 Uhřičice ......................................................................9.761,50
 Polkovice .....................................................................10.143,-
 Lobodice .................................................................10.654,50,-

 Vzhledem k událostem v Jihovýchodní Asii půjde část výtěžku na pomoc 
postiženým oblastem. Zbývající částka bude použita na přímou pomoc potřebným 
a lidem v nouzi v kojetínském regionu.
 Bohužel ani letošní sbírka se neobešla bez komplikací. V obci Popůvky 
předběhli koledníky z Charity Kojetín „šikovnější“ koledníci, kteří jménem 
Tříkrálové sbírky koledovali již ve čtvrtek 6. 1. 2005. Kam se poděl obnos, který 
vybrali, není jasné. Proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost, aby se 
poučila pro příští rok, a při koledování si od koledníků vyžádala průkazku ve-
doucího skupiny, která je opatřena nejen logem Charity a Tříkrálové sbírky, ale 
i podpisy olomouckého arcibiskupa, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc 
a generálního sekretáře Sdružení české katolické charity.
 Na závěr bych jménem Charity Kojetín chtěla poděkovat všem, kteří otevřeli 
svá srdce a přispěli nejen finanční částkou, ale i svými modlitbami. 

Ivana Skřipcová, DiS. (Koordinátorka Tříkrálové sbírky 2005)



Kojetínský zpravodaj2/2005

- 6 - 

Seznam služeb 

 Ing. FRANTIŠEK ŘÍHÁK
Vyškovská 413, 752 01 Kojetín
Nabízí komplexní služby v oblasti výpočetní a kancelářské techniky:
Výpočetní technika – Sestavy PC (značkové, sestavy dle vašeho přání, 
případně navrhneme optimální dle způsobu využití, repasované se zárukou 
6 měsíců) – Servis PC, přestavby - Instalace SW, správcovství místních 
sítí – Monitory – Tiskárny – Cartridge a alternativní náplně pro tiskárny 
a faxy – Komponenty PC (grafické, síťové, zvukové karty, HDD, repro, 
klávesnice, myši...). 
Kancelářská technika – Kopírky – Telefony, faxy - Stroje pro úpravu do-
kumentů (kroužková vazba, laminátory, řezačky papíru...) – Skartovačky 
(různé stupně utajení) – Prezentační technika (dataprojektory, magnetické 
tabule...) – Xerografické, tabelační a fotografické papíry - Drobné kance-
lářské potřeby.
Prodejní doba: pondělí, středa, pátek: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 
hodin, úterý, čtvrtek: informace na telefonu 603 895 604
Těšíme se na Vaši návštěvu!

 KLEPO – LADISLAV OULEHLA KOJETÍN
Sladovní 1291, 752 01 Kojetín
Vám nabízí tyto služby: klempířské práce, pokrývačské práce, montáž 
střešních oken, rekonstrukce světlíků, opláštění budov trapézové plechy
tel: 581 76 12 67, mob: 777 301 410
e-mail: klepo.oulehla@seznam.cz

 MIROSLAV GRZYWA – TOPSYSTEM
Blanská 185, 752 01  Kojetín
Tel.:/fax: 581 70 33 60, mobil: 776 73 01 14, 776 73 03 53
email:topsystem@tiscali.cz
Provádí: projekční práce v oboru voda,topení,plyn,podlahové vytápění
veškeré montážní práce v oboru voda,topení,plyn, podlahové vytápění, do-
dávku a montáž veškerých plynových, elektrických spotřebičů a sporáků,
dodávku a montáž sanitární keramiky (rekonstrukce koupelen), dodávku 
a montáž solárních systémů, záruční a pozáruční servis plynových spotře-
bičů na tel. čísle 603 99 95 21

 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ 
 – ZDENĚK HALUZÍK
Komenského náměstí 50, 752 01 Kojetín
Tel: 581 76 35 93
Nabízí: veškerý sortiment domácích uzenářských výrobků, všechny druhy 
masa
Těšíme se na Vaši návštěvu!

 
 JIŘÍ DANĚK
Tyršova 1228, 752 01 Kojetín
Tel.: 603 529 626
Nabízí: montáž elektronických zabezpečovacích systémů – slaboproudé 
elektroniky

 KOSMETIKA – BOŽENA VEČEŘOVÁ
Komenského 50, 752 01 Kojetín
Tel: 603 54 54 09
Nabízí: veškeré kosmetické služby, permanentní make-up, prodej kos-
metického zboží.

 
 STUDIO ZDRAVÉHO SPÁNKU
Masarykovo nám. 12, 752 01 Kojetín
Tel.: 581 761 798, mobil: 777 666 479
E-mail:studiozdravehospanku@nahrazi.com
www.studiozdravehospanku.cz
Prodej značkových zdravotních matrací respektující nejmodernější evropské  
trendy za použití špičkové technologie firem HG style Kojetín, Gumotexu  
Břeclav s dlouholetou tradicí na  evropském trhu. Široký výběr lamelových 
zdravotních roštů, postelí, ložnic, luxusního kovaného nábytku, lůžkovin 
předních českých výrobců, včetně zakázkové výroby atypických rozměrů. 
Pro rok 2005 připravujeme rozšíření sortimentu o sedací soupravy, rat-
tanový a teakový nábytek. U nás můžete: nakupovat na splátky, použít 
platební karty, OK karty. Řadíme se mezi prodejce s vysoce kvalitními 
českými výrobky s dlouhou životností. Přijďte se poradit s odborníky, rádi 
Vám  poradíme a zodpovíme jakékoli otázky. Těšíme se na Vaši návštěvu 
a svým zákazníkům děkujeme za projevenou důvěru.

 
 JIŘÍ KOTOUČ - AUTOOPRAVNA
Přerovská 561, 752 01 Kojetín
Tel./fax: 581 76 40 86
EURO: 602 718 745
Nabízí: opravy a servis automatických převodovek, vývoj a výroba převo-
dovek do závodních automobilů

 

 RESTAURACE DISCO NA HRÁZI
Závodí 430, 752 01 Kojetín
Tel.: 581 764 550
www.nahrazi.com
Nabízíme novou kuchyni českých i světových mistrů, 15 druhů pizzy 
a jiné dobroty, polední menu (výběr ze tří druhů i s polévkou a nápojem), 
kuchyně je otevřena denně od 1100 - 2300

Pátky a soboty různé akce již od 2100 do 0400 hodin: nejlepší DJ, různá 
vystoupení  a tanečnice GO-GO, soutěže o ceny zdarma, slosovatelné 
vstupenky, dárky atd.
Program na celý měsíc najdete v naší restauraci nebo na reklamních 
sloupech města Kojetína.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

 KŘÍŽ - STROJNÍ VYŠÍVÁNÍ
Kontakt: Radka Hálová, Družstevní 1303, 752 01 Kojetín
Výroba reklamního textilu a profesního ošacení, výroba nášivek a výšivek 
na díly nebo již hotové výrobky (trička, polokošile, čepice, šály, bundy, 
vesty, batohy, ručníky, osušky..., dodané zákazníkem nebo z vlastní vý-
roby), reflexní nášivky, výroba tištěných i vyšívaných klíčenek (popruhové 
i klasické), řezání textilu laserem.
Tel. 581 76 20 66, mob: 737 242 003 
e-mail: radka.halova@kriz.cz, www.kriz.cz

 
 ŘEZNICTVÍ KUNOVSKÝ s.r.o.
Masarykovo náměstí 60, 752 01 Kojetín
Nabízí: vepřové a hovězí maso, masné výrobky a speciality, chlazené kuřecí 
maso, saláty, chlebíčky, bagety

UPOZORŇUJEME 

všechny drobné živnostníky a podnikatele, 

že mají i nadále možnost prezentovat svou firmu ZDARMA 

na stránkách Kojetínského zpravodaje v této rubrice.

Kontakt:

581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz 
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Anketa

Anketní otázka: „Jak slavíte svátek zamilovaných – sv. Valentýna?“

1. Posílám „Valentýnky“ a zami-
lované SMS.

2. Nijak. Tento svátek neslavím.

3. Nijak.

4. Já mám zrovna narozeniny. 
Dostávám a posílám zamilované 
SMS.

5. Posílám a dostávám SMS.

7. Já? Koupím kytku, sedneme 
si s ženou, otevřeme láhev vína 
a poté ulehneme na lože.

8. Jdeme na večeři. Koupím kytku 
a bonboniérku.

9. Neslavím, alespoň doteď jsem 
neslavil. Možná letos to vyjde 
a oslavím sv. Valenýna.

11. Se svým partnerem. Většinou 
dostanu květinu.

10. Většinou dostanu květinu 
a manželovi koupím čokoládu.

Otázky: Jana Dvořáková
Foto: Hana Svačinová

6. S manželem. 12. S přítelem a rodinou zajdeme 
do cukrárny.
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Z výroční zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Kojetíně za rok 2004

 Uplynulý rok 2004 byl pro náš sbor významný 
tím, že jsme vzpomínali již 130. výročí od založení 
sboru. V duchu tohoto výročí se nesla i celá činnost 
a práce v roce 2004.
 Rok 2004 jsme zahajovali Výroční valnou 
hromadou dne 9. ledna 2004. Po několika letech 
se dne 28. února 2004 konal ve spolupráci s Hasič-
ským sborem Popůvky Hasičský ples v Sokolovně 
Kojetín.
 Začátkem vzpomínek a oslav 130. výročí 
založení Hasičského sboru byla slavnostní schůze 
dne 27. března 2004 v sále Vzdělávacího a infor-
mačního centra v Kojetíně za účasti pozvaných 
hostů.
 V tyto dny proběhla v Hasičské zbrojnici Výsta-
va předmětů a věcí s hasičskou a požární tématikou 
vystavovatelů – manželské dvojice z Přerova.
Již 11. Hasičská pouť na Sv. Hostýně se uskutečnila 
1. května 2004.
 Ve dnech 13. – 15. srpna 2004 v rámci  
Kojetínských hodů proběhly v naší režii tyto akce: 
výstava požární techniky na Masarykově náměstí, 
účast na hodové mši svaté v místním chrámu 
a soutěž mladých hasičů o Hodový koláč.
 Ve výčtu z naší činnosti v roce 2004 začnu 
činností naší nejmladší generace – mladých hasičů. 
Jejich činnost byla velmi pestrá s dobrými výsledky 
a umístěním v soutěžích. 28. února – Tovačovské 
piškvorky, 24. dubna – Týn nad Bečvou, závod se 
pro nepřízeň počasí nekonal, 1. května – Okrskové 
kolo v Popůvkách (mladší žáci 1. a 3. místo, starší 
žáci 1. místo), 8. května Pohárová soutěž v Něm-
čicích nad Hanou (starší žáci 1. místo), 15. května 
– Okresní kolo Tovačov (ml. žáci 6. a 7. místo, st. 
žáci 2. místo), 19. – 20. května se konalo v Koje-
tíně Mistroství mezi MHJ a ČHJ (ml. žáci provedli 
soutěž ukázkově, st. žáci se umístili na 8. místě), 29. 
května – Moravské finále v Brně (st. žáci 3. místo), 
30. května – Pohárová soutěž v Nedachlebicích (ml. 
žáci 8. místo), 4. – 8. srpna se zúčastnili tábora na 
Trojáku v Hostýnských vrších, 4. září – Pohárová 
soutěž v Týně nad Bečvou (st. žáci 2. místo), 24. 
září – Noční soutěž v Bochoři (st. žáci 23. místo), 
2. října – Branný závod v Kokorách, 20. listopadu 
– Soutěž ve stolním tenisu na zbrojnici, 26. listo-
padu – účast na diskotéce v Lobodicích.
 Soutěžní družstvo dospělých se 1. května 
2004 zúčastnilo soutěže v Měrovicích nad Hanou 
a obsadilo 4. místo.
 O co méně v roce 2004 soutěžili, o to více se 
podíleli na zásazích. Výčet je následující: 11. února 
– čerpání vody v ulici Sladovní č. 1309 v Kojetíně 
(doba činnosti 4 hodiny 18 minut, jednotka 1+5 
členů s technikou CAS 25 RTHP a PS 12 a plo-
voucí čerpadlo), 12. února – čerpání vody v tomtéž 
objektu se stejnou technikou (jednotka 1+4 členi), 
9. června – požár stodoly a přilehlé kolny po zásahu 
blesku v Uhřičicích č. 6 (doba činnosti 4 hodiny 45 
minut, jednotka 1+5 členů, technika DSV 12 A 30 
K), 20. června – planý poplach v ulici Křenovská 
v Kojetíně – sportovní hala (doba činnosti 30 minut, 
jednotka 1+7 členů, technika CAS 25 RTHP), 16. 
a 17. července – požár stohu slámy Školního statku 
Kojetín (doba činnosti 14 hodin 10 minut, jednotka 
1+7 členů, technika CAS 25 RTHP), 30. července 
– technický zásah na Sokolovně Kojetín – zavla-
žování hřiště při výstavbě (doba činnosti 2 hodiny 

14 minut, jednotka 1+4 členi, technika CAS 25 
RTHP), 2. srpna – technický zásah – okysličování 
vody přečerpáváním v rybníku v Kojetíně (doba 
činnosti 3 hodiny, jednotka 1+5 členů, technika 
CAS 25 RTHP), 3. srpna – technický zásah ve 
stejné lokalitě (doba činnosti 3 hodiny, síla jednotky 
i technika stejná jako předchozí den), 25. srpna 
– požár strniště Kojetín-Popůvky (doba činnosti 
1 hodina 46 minut, jednotka 1+2 členi, technika 
CAS 25 RTHP), 25. srpna – požár strniště v katas-
tru Uhřičice (doba činnosti 56 minut, jednotka 1+4 
členi, technika CAS 25 RTHP), 25. srpna – požár 
travního porostu v katastru Měrovice nad Hanou 
(doba činnosti 1 hodina 2 minuty, jednotka 1+4 
členi, technika CAS 25 RTHP), 28. srpna – požár 
půdního prostoru bývalého statku (dnes opuštěný 
objekt) v Kojetíně, Tržní nám. 262 (doba činnosti 
1 hodina 20 minut, jednotka 1+6 členů, technika 
CAS 25 RTHP), 31. srpna – požár kuchyně 
restaurace Na hrázi v Kojetíně, Závodí 53 (doba 
činnosti 59 minut, jednotka 1+9 členi, technika 
CAS 25 RTHP), 14. září – požár zahradní kolny 
v zahrádkářské kolonii v Kojetíně, Přerovská ulice 
(doba činnosti 1 hodina 20 minut, jednotka 1+5 
členů, technika CAS 25 RTHP), 21. října – požár 
rodinného domu v Kojetíně, ul. Padlých hrdinů č. 
422 (doba činnosti 2 hodiny 49 minut, jednotka 
1+4 členi, technika CAS 25 RTHP a použití 2 ks 
vzduchových dýchacích přístrojů Saturn).
 Ve výčtu zásahů se u požárů stohu slámy 
a strnišť musíme zamyslet, zda zde nebyla podce-
něna preventivní činnost např. asistence požárních 

žňových hlídek, jež byla v roce 1989 zrušena bez 
náhrady a některými aktéry označována za přežitek 
bývalého režimu. Taktéž u požáru opuštěného ob-
jektu je problematické hledat majitele toho objektu 
a požadovat požární plán. Podobných objektů 
bychom v Kojetíně našli několik.
 Je lépe požárům a různým živelným událos-
tem předcházet než se podílet na jejich likvidaci. 
Doporučuji, abychom v rámci preventivní činnosti 
prošli některé podniky na území města Kojetína 
a s hrůzou bychom mnohdy konstatovali, že nee-
xistuje požární plán, havarijní plán a plán evakuace 
osazenstva v případě výše jmenovaných událostí ani 
nemluvě. Zde mají majitelé těchto podniků značné 
nedostatky a rezervy.
 V preventivní činnosti u obyvatel bychom 
zejména měli dbát výchovné činnosti u používání 
zábavné pyrotechniky, kdy se tato pyrotechnika 
dostává do rukou nezkušených dětí. Stalo se totiž 
obrovskou módou oslavovat příchod roku právě 
zapalováním a odpalováním této pyrotechniky. 
Zde jsou rezervy i státních orgánů – dát tomuto 
ožehavému tématu přísná pravidla. Že se tato 
pyrotechnika i v rukou odborníka může proměnit 
ve smrtící zbraň, nás varuje případ úmrtí mladého 
muže na Znojemsku při oslavě přicházejícího roku 
2005.
 Poděkování za činnost v roce 2004 patří všem 
členům sboru, za finanční podporu děkujeme Městu 
Kojetín a našim sponzorům.

Josef Nečekal, předseda SDH Kojetín

OBČANÉ POZOR!               HASIČI VARUJÍ!

 
POZOR NA ŠPATNÝ STAV A NESPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES.

 Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepel-
ných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajiš-
těna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být zajištěna celistvost 
a neprodyšnost komínového pláště. Dále je nutné zajišťovat čištění a kontrolu komínů způsobem 
a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů.

PROTO VÁM RADÍME
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Mějte na paměti že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) 

objektu.
2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna 

požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.
3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.
4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání 

zdraví Vaše i Vašich dětí.
5. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek, ve vzdálenosti do 1 metru od 

vnějšího povrchu komínového tělesa.
6. Je zakázáno používání komínů u nichž byly zjištěny závady.
7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky sta-

novené výrobcem tepelných spotřebičů.
8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti 

komínového tělesa.
9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.
10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve 

potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému 
nejbližšímu okolí.

11. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 
150 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Zdravotní okénko
Novinky a pokroky v detoxikační 
medicíně MUDr. J. Jonáše

 Většina lidí jistě zná pojem celostní medicína 
a ví, že to znamená posuzování zdravotního stavu 
člověka ve všech souvislostech. Klasická medicí-
na si rozkouskovala lidské tělo na mnoho částí 
a každou tuto oblast léčí samostatně a to pomocí 
medikamentů, které mnohdy zatěžují tělo více než 
nemoc samotná. Život lidí se tak možná prodlužuje, 
ale jeho kvalita rozhodně ne. Jako příklad mohu 
uvést žlučové kameny, které klasická medicína řeší 
odoperováním žlučníku. Metabolická porucha, 
která je příčinou tvorby kamenů, potom následně 
ucpává žlučové cesty a tělo si hledá další způsoby, 
jak signalizovat vzniklou poruchu.
 Celostní medicína pana doktora Jonáše vychází 
ze skutečnosti, že za všemi civilizačními nemoce-
mi stojí toxiny, jedovaté látky, které se usadí na 
místech dědičně slabších nebo na takových, které 
člověk nadměrně namáhá. Jako příklad toxických 
látek lze uvést těžké kovy, radioaktivitu, chemikálie, 
ale také bakterie, viry, plísně. Speciálním přístro-
jem Salvia, vyrobeným v České republice jako 
modifikaci přístroje německého lékaře R. Volla, lze 
vytestovat jedovatou mapu organizmu. Na základě 
tohoto měření je potom možné stanovit postup, 
jakým se tělo bude od jedovatých látek čistit, tzv. 
„vnitřně umývat“.
 V současné době jsou v naší republice vytvo-
řena detoxikační centra, kde se tato vnitřní očista 
prakticky provádí. Na počátku naší detoxikační 
praxe jsme byli lidem schopni odstranit tzv. volné 
toxiny. To jsou jedovaté látky, které jsou volně 
usazené v jednotlivých orgánech lidského těla 
a které jistě způsobují mnoho zdravotních problé-
mů. Tyto toxiny se většinou dají zjistit běžnými 
lékařskými metodami, ale jsou řešeny opakovaně 
léky, které nepostihují podstatu problému, její 
příčinu. Většinou mají za úkol pouze zlikvidovat 
signální kontrolku problému – bolesti, zvýšenou 
teplotu, zduření. Jako příklad mohu uvést opa-
kované angíny, léčené stále silnějšími antibiotiky. 
Antibiotika dokáží zabít velkou část streptokoků, 
ale nikdy je neodstraní všechny. Bakterie, které 
uniknou, vyvolají při oslabení organismu nový 
zánět, opakovanou angínu. Navíc penicilín jsou 
vlastně plísně, je to bojová látka plísní, která při 
nadměrném a opakovaném užívání rychle obsazuje 
další území: střevo, gynekologické orgány, močový 
trakt...
 Bylinné informační preparáty, které k odstra-
nění volných toxinů užívají naše detoxikační centra, 
jsou dvojího druhu:
1) Jsou to komplexy, které v sobě zahrnují řešení 
celé skupiny problémů. Jako základ je v těchto 
komplexech použit buď sladový cukr nebo líh 
a na tento nosič jsou potom speciální počítačovou 
technikou ukládány informace, potřebné k vylouče-
ní toxických zátěží z organismu. Těchto komplexů 
je v současné době dvacet.
2) Druhým typem informačních preparátů jsou 
malé lahvičky, nazývané pracovně „lékařské“. 
Jsou to lihové kapky se specializací na jednotlivé 
problémy – na zátěž z léků, průmyslová hnojiva, ale 
i na stres nebo deprese. Lékařské preparáty jsou 
velmi účinné, potíž je však v tom, že když už má 

člověk velké problémy (třeba onkologické), musel 
by jich využívat několik desítek, aby se organismus 
vyčistil. K tomu je jistě třeba jednak trpělivosti a jed-
nak pevná víra v dobrý výsledek. Počet lékařských 
preparátů nyní přesahuje stovku.
 Postupem času zjistil pan doktor Jonáš, že 
část těchto volných toxických zátěží se v lidském 
těle obalí materiálem z potravin, které nadměrně 
užíváme nebo které naše tělo neumí zpracovat 
a tudíž se hromadí v našich dutých orgánech 
a našich sliznicích. Toxiny se tedy obalí pouzdrem 
a schovají se tak, aby byly zcela izolovány od 
okolního prostředí. Takovým shlukům toxinů jsme 
začali říkat infekční ložiska. V průběhu praxe se tato 
ložiska ukázala být zcela závažným problémem, 
který se přinejmenším rovná vlivu volných toxinů, 
vyskytujících se v organismu. Rizikové potraviny, 
které takto „obalují“ infekce, jsou hlavně mléko 
a mléčné výrobky, dále potom bílá mouka a živočiš-
né tuky, ale i soli a cukry. Tato infekční ložiska, kte-
rých má bohužel téměř každý člověk několik desítek 
v různých orgánech těla (od nejmenších v nervech, 
kostech, zubu, mozku až po velké v kamenech 
střeva, ledvin) unikají pozornosti klasické medicíny. 
Nezjistí je žádná lékařská vyšetření, nevypátrá je 
imunitní systém ani se k nim nedostanou žádné 
léky. Tyto zapouzdřené viry, borrelie, zooinfekce... 
devastují okolní tkáň třemi způsoby. Jednak se 
spontánně rozpadají a způsobují tak reinfekce, 
dále přechází  - vzhledem k tomu, že se v malém 
prostoru nemohou rozmnožovat – do úsporného 
režimu produkce mikrobiálních toxinů a za třetí 
blokují průchod energie. Prakticky jsou to situace, 
kdy lidé chodí po různých vyšetřeních, je jim stále 
hůře – bolí je hlava, otékají jim nohy..., ale výsledky 
vyšetření jsou negativní, nic se nezjistí.
 Na tato infekční ložiska se ukázaly být hodně 
účinné bylinné preparáty řady Help, které pracují 
podle principů čínské medicíny, staré několik tisíc 
let. Tyto tabletky  z lisovaných bylin dokáží rozbít, 
rozrušit obal kolem infekce tak, aby uložené toxiny 
byly vyloučeny z těla ven nebo se uvolnily do orga-
nismu. V tomto druhém případě musí mít člověk 
vybudovaný silný imunitní systém, aby dokázal 
toxický obsah, mnohdy zmutovaný, zneškodnit. 
V řadě Help je v současné době 15 druhů, všechny 
jsou mimořádně účinné, dokážou skvěle rozbíjet 
izolační vrstvy a umožnit tak imunitnímu systému 
zlikvidovat obsah ložiska. Lze je užívat i preventiv-
ně, ale i při problémech je třeba řešit celý proces 
komplexně.

 Čas však ukázal, že ani řada komplexů a lékař-
ských preparátů, obohacené Helpy, nestačí řešit 
všechny problémy, které toxiny způsobují v našem 
organismu. Bylo třeba řešit ložiska ve tkáních, kam 
Helpy nezasahovaly. Další objevy pana doktora 
ukázaly, že předchozí dvě schémata nevysvětlují 
všechny děje v našem těle a proto bylo vytvořeno 
schéma třetí, které nazýváme „klíč“. V lidském 
těle existují místa, které ovládají jiné orgány. Tato 
místa nazývá čínská medicína „klíči“. Jestli jsou 
klíče zamčené, vztažný orgán se nemůže uzdravit. 
Klíč sám o sobě nemusí vykazovat žádné známky 
onemocnění, ale pokud jej detoxikací zbavíme 
ložiska, on následně odemkne hlavní orgán a ten 
se sám od sebe začne čistit. Tyto klíče lze s největší 
pravděpodobností odemknout i jogínským cviče-
ním, ale pan doktor Jonáš přišel na způsob, jak 
toho dosáhnout detoxikačními preparáty. Pro tento 
účel byla vytvořena řada tzv. drénů, které pracují na 
rezonančním principu. Podobně jako např. tibetské 
mísy dokážou rozvibrovat buňky v daném orgánu 
a vyloučit z něj toxickou zátěž.
 V současné době pracuje detoxikační poradce 
s tzv. balíčky – sestavami preparátů, které jsou 
shrnutím všech zkušeností. V těchto balíčcích 
jsou obsaženy všechny informace, které na sebe 
navazují  a které dokážou beze zbytku vyčistit danou 
oblast lidského organismu.Jejich účinnost je velmi 
vysoká – přesahuje číslo 90%. Není ale bohužel 
možné pomoci lidem od všech potíží – tam, kde 
je buňka zničená, už nová nenaroste. Tělo se umí 
jen svou samočistící schopností, která je v případě 
potíží někde zablokována, samo jedů zbavit, my 
mu v tom jen pomáháme, pouze ho navádíme na 
správnou cestu.
 V posledních dnech roku 2004 vyšla v nakla-
datelství Eminent kniha Praktická detoxikace podle 
MUDr. J. Jonáše, kde je tato tématika podrobně 
vysvětlena. Případní zájemci také mohou nalistovat 
stránky www.joalis.cz.
 Velmi účinná je preventivní detoxikace, zvláš-
tě ta, která je prováděna podle ročních období. 
V případě preventivního čištění nejenže nedojde 
k vytvoření infekčního ložiska a člověk tak vlastně 
nemůže onemocnět žádnou závažnou civilizační 
chorobou, ale bystří se lidské smysly, člověk získává 
citovou stabilitu, má dostatek pevné vůle k realizaci 
svých záměrů, má dlouhodobě vynikající paměť, 
dobrou intuici a je odolný vůči psychickému tlaku. 
Přála bych vám všem, abychom takového stupně 
vnitřní čistoty dosáhli.

Ivana Batůšková

ČSCH ZO Kojetín zve širokou veřejnost na

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA,

která se uskuteční v chovatelském areálu na Podvalí

ve dnech 26. – 27. února 2005.

Výstava bude otevřena v sobotu 26. února od 7.00 do 16.00 hodin

a v neděli 27. února od 7.00 – 11.00 hodin.

Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.

Využijte této předjarní výstavy k doplnění nebo nákupu chovných zvířat.

Na Vaši návštěvu se těší chovatelé z Kojetína a okolí.
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Základní škola Kojetín, náměstí Míru

Vyhlašujeme 2. kolo sběrové ligy 

pro školní rok 2004 – 2005

Uskuteční se v úterý 22. února 2005
od 7.00 do 15.00 hodin u školní garáže.

Naplníme ho úplně po střechu?
Výtěžek přispěje na vybavení naší tělocvičny!
Nejlepší jednotlivci budou oceněni věcnými 

odměnami a nejlepší třídy získají první body pro 
hlavní výhru – zájezd do aquaparku zdarma!

Základní umělecká škola Kojetín
 16. prosince 2004 se konal Vánoční koncert, který pořádala ZUŠ Kojetín. Účinkovali učitelé a žáci 
školy, jako host vystoupil pěvecký sbor Moravan z Kroměříže pod vedením sbormistra Antonína Hudečka. 
Dalšími hosty byli studenti konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž Lubomír Horák a Adam Novák, 
dále pak studentka Vysoké školy žurnalistiky Veronika Hrdá.
 Koncert měl velmi vysokou uměleckou úroveň o čemž svědčí i ohlasy publika. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem účinkujícím za tento krásný večer, zvláště pak patří dík za přípravu a organizaci tohoto 
koncertu MgA. Miluši Venclíkové.

Petr Vacek, ředitel ZUŠ Kojetín

FOTOREPORTÁŽ FOTOREPORTÁŽ 

ZE ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDZE ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍD

CHCETE ZHUBNOUT?

CHCETE SI ZACVIČIT?
Nové rehabilitačně kondiční cvičení

PILATÉS METODA

pro celkové posílení svalstva a zeštíhlení postavy.

Cvičit se bude

v nově rekonstruované minitělocvičně v Sokolovně

ÚNOR 2005

Pátek
4. 2. 2005 v 19.30 hod. 

SANTA JE ÚCHYL 
USA

Pátek
18. 2. 2005 v 19.30 hod. 

ŠPATNÁ VÝCHOVA
Španělsko

Pátek
25. 2. 2005 v 19.30 hod. 

VETŘELEC VS. PREDÁTOR 
VB, ČR, Německo, Kanada
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Gymnázium Ko je tín KOJETíN

Světový den boje proti HIV/AIDS

V rámci akce nazvané 
Světový den boje proti HIV/AIDS, 

která se konala dne 1. prosince 2004, 
studenti našeho gymnázia prodali 755 stužek 
a na podporu této akce tak získali 7.558 Kč.
Děkujeme všem občanům za jejich příspěvky.

Studenti a učitelé Gymnázia Kojetín

Nadílka byla bohatá
 
 Vánoce sice odvál čas, ale přesto v Kojetín-
ském zpravodaji nemůže chybět naše pravidelné 
únorové poohlédnutí za Vánoční akademií. Její 
programová nadílka byla jakousi předpremiérou té 
štědrovečerní. Příležitost pobavit se, získat dobrou 
náladu jsme si ani tentokrát nemohli nechat ujít. 
22. prosince 2004 se v plně obsazeném sále So-
kolovny nejdříve rozezněly hlasy. Dívčí komorní 
sbor Prima nota navodil tu správnou atmosféru 
nejen vánočními písněmi. Ta s názvem What 
a wonderful world, známá od L. Armstronga, ve 
tříhlasém provedení s kytarou například vypovídá 
o tom, jak krásný život na světě může být. V tu dobu 
ještě nikdo netušil, co naše matička Země dokáže 
způsobit na druhém konci onoho nádherného světa 
a jak zasáhne i do života naší školy. Protože hudba 
dovede pohladit a dodat dobrou náladu, zněla 

i dále. Na klavír zahrála Martina Vogelová Chopinův 
Waltz a potom příležitostný smíšený sbor našich 
sextánů svým čtyřhlasem dokázal, že i v hodinách 
hudební výchovy, pokud se sejdou nadšenci, se dá 
provozovat umění, nebo se o něj alespoň můžeme 
pokoušet. Čtyřikrát jsme nahlédli také do světa 
divadelního. Jako první přišli primáni s Červenou 
Karkulkou, ovšem netradičně. Byla totiž celá pro-
vedena v brněnském hantecu. Uvolněně provoku-
jícím vystoupením zaujaly dvě Markéty – Korcová 
a Páleníková. Zatančily a zazpívaly píseň Whisky, 
to je moje gusto. Chyběl už jen Limonádový Joe. 
Přítomen byl však Karel Frištenský s výpravou na 
Severní pól v pojetí studentů kvinty a septimy. 
Sekundáni se pak protančili se svým latinskoame-
rickým tancem do prostředí školního, kde studenti 
druhého ročníku s Honzou Vojancem čekali, „Až 
přijde Komenská“. Upravili si totiž část poněkud 
opomenuté hry Šimka a Grossmanna. No a potom 
už se opět tancovalo. Nejdříve jsme viděli aerobik 
od studentek tercie a potom si duo Naďa Gybasová 
a Gábina Matoušková přivedlo přerovské kama-
rády „brejkaře“, kteří se stavěli dokonce na hlavu 
a prováděli se svým tělem i jiné kousky. V závěru 
první části všichni obdivovali dvě krasojezdecká 
vystoupení Michaly Borovičkové a Evy Vojancové. 
Posledně jmenovaná jezdila jako host.
 Po nutné pauze se dal program do pohybu 
přičiněním našich nejmenších, kteří s flétnovým 
kvartetem zazpívali opět něco vánočního. Pak se 

oceňovalo vše, co se ocenit dalo. Bereme totiž 
každoročně toto naše setkání jako ideální příležitost 
před všemi ukázat, co kdo umí, a některé výkony 
po zásluze také ohodnotit veřejným poděkováním 
a nějakou tou maličkostí. Sluneční ragtime v podání 
Tomáše Matušky na sólovou trubku stylově ukončil 
slavnostní část a přenesl nás opět do divadelního 
světa. Studenti z kvarty a sekundy nastudovali 
původní hru Hanky Hásové s příznačným názvem 
Dívčí válka 2004. Nutno podotknout, že autorka 
si svůj opus i sama režírovala. Bez nadsázky lze 
říci, že celé představení bylo jedním z vrcholů 
našeho setkání zásluhou nečekaných výkonů 
všech zúčastněných. I na samotný závěr akademie 
přišlo překvapení v podobě téměř profesionální-
ho magicko-iluzionistického vystoupení Michala 
Kováříka s Katkou Míčkovou a spol. Je patrné, 
že David Copperfield má u nás mnohé nadějné 
pokračovatele. Za všechny účinkující se rozloučili 
a pěkné prožití vánočních svátků popřáli konfe-
renciéři Martin Režný a Eva Fingerová. I oni svým 
výkonem přispěli k hladkému průběhu celé akce.
 Závěrem lze snad říci už jen to, že bychom rádi 
i veřejnosti nadělili něco z programu, o kterém byla 
v předešlých řádcích řeč. Za tím účelem se uskuteč-
ní pravidelná Veřejná akademie Gymnázia Kojetín 
a touto cestou zveme všechny případné zájemce 
do sálu kojetínské Sokolovny dne 10.března 2005 
v 17.00 hodin.

Mgr. Miroslav Matějček

Nově otevřené
kontaktní místo
v Kojetíně 

Tel.: 737 173 800
  * Povinné ručení a havarijní pojištění

  * Pojištění odpovědnosti

  * Majetkové pojištění – domácnost, budova

  * Životní a úrazové pojištění dětí a dospělých

  * Penzijní připojištění

 Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín
(2. patro, vpravo, č. dveří 213)

Nově otevřená úvěrová kancelář v Kojetíně
Budova Polikliniky, ul. 6. května 1373, Kojetín

(2. patro, vpravo, č.dveří 213), kontakt: 737 173 800

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY PRO

 zaměstnance, starobní důchodce i podnikatele (splatnost do 36-ti měs., 

možnost revolvingu, podnikatelé i s nulovým daň. přiznáním) 

Čistý příjem žadatele je třeba min.7 tis.Kč

 
23. dubna

2005

WOHNOUTWOHNOUT (Praha) (Praha)

KRUCIPÜSKKRUCIPÜSK (Praha) (Praha)

DARK GAMBALLEDARK GAMBALLE (Vyškov) (Vyškov)

VESELÁ HOUBAVESELÁ HOUBA (Prostějov) (Prostějov)

KUPÉKUPÉ (Otrokovice) (Otrokovice)

Začátek 20.00 hodin

Sokolovna Kojetín

Vstupné v předprodeji 100 Kč,

na místě 120 Kč
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 MěDDM Kojetín

AKCE NA ÚNOR 2005

Út 1. 2. 2005

2. kolo soutěže 

„POJĎME NA TO OD LESA“

Celoroční vědomostní přírodovědná soutěž. Zodpovězenou testovou 

otázku doručte na MěDDM vždy do konce měsíce – slosování o ceny

Pro děti a jejich rodiče

So 5. 2. 2005 – 13.00 hodin

SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ TESÁK 2004

Zábavné odpoledne v Aqua parku ve Vyškově

Pro účastníky LT Tesák 04 II. turnus

Po 14. 2. 2005

Vyhlášení soutěže 

„MŮJ NEJMILEJŠÍ HRNÍČEK“

Individuální výroba hrníčku jakoukoliv technikou

Pro širokou veřejnost

7., 8., a 10. 2. 2005 – 16. 00–18.00 hodin

SOUSTŘEDĚNÍ ZK COUNTRY TANCE 

v sále Polikliniky Kojetín

Pro členy ZK Country tance

Čt 17. 2. 2005

„ZIMNÍ JARMARK“

Přehlídka volnočasových aktivit dětí z Křenovic a okolí 

(výrobky, vystoupení taneční, divadelní, pěvecké aj.) 

v sále KD Křenovice

St 23. 2. 2005 – 14.00–16.00 hodin

„HRY BEZ HRANIC“

Soutěž pro 4 členné týmy a jejich fanoušky 

na krytém bazéně v Holešově

Soutěžící 5. – 6. tříd

Městský dům dětí a mládeže Kojetín
ZK Bojové umění

Vás zve na víkendovou akci
18. 3. – 20. 3. 2005

HIPPOCENTRUM KORYČANY
 Jaký bude program:
 – prohlídka ranče s výkladem
 – svezení na koni, soutěže na indiánské louce nebo ve cvičné hale  

 (dle počasí)
 – povídání s kovbojem, výlet, hry a kovbojské dovednosti

cena: 500 Kč (strava: so – snídaně, oběd, večeře, ne – snídaně, oběd, 
2x nocleh – vlastní spacák, jízda na koni pro děti)

Nahlaste se nejpozději do 14. 3. 2005, 
informace na tel. 581 762 498, mob. 603 157 213

Nahlásit se můžou i rodiče zúčastněných dětí.

JARNÍ PRÁZDNINY – ÚNOR 2005

6. – 11. 2. 2005

ZIMNÍ TÁBOR PRO RODIČE A DĚTI

Kunčice p. Kral. Sněžníkem

Cena: 1650 Kč do 10 let, 1850 Kč nad 10 let

7. – 11. 2. 2005

„JARŇÁKY“ 

ve Vičanově pro mládež od 14 let

Cena: 1100 Kč

7. – 11. 2. 2005

EXPEDICE FARAON 

příměstský tábor pro děti od 1. třídy

Cena: 550 Kč (možno hlásit se i na jednotlivé dny)

P Ř I P R A V U J E M E

 DJ soutěž

 Soutěž „Paragraf 11/55“

 Jarní seminář (gelová svíčka, jarní kytka)

 Sportovní seminář zaměřený na cvičení s míči

 Okresní kolo „Hanácká písnička“

 Víkend v Hippocentru Koryčany
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Městské kulturní středisko vás zve...

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM KOJETÍN 
(OKRESNÍ DŮM)

Během měsíce února jsou pro žáky ZŠ a Gymnázia v Kojetíně připraveny
HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY 

„TO NEJLEPŠÍ Z DEPOZITÁŘE KOJETÍNSKÉHO MUZEA“
Přednáší PhDr. František Řezáč

Expozice muzea – Vzdělávací a informační centrum (Okresní dům) Kojetín
Expozice „To nejlepší z depozitáře kojetínského muzea“ končí. 

V měsíci březnu bude zpřístupněna nová expozice 
„Zbraně z depozitáře kojetínského muzea“.

Pátek 4. února 2005 – 17.00 hodin
VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY – NAIVISTÉ

Iva Hüttnerová – Petr Malík – Emma Srncová

Galerie Vzdělávacího a informačního centra Kojetín
Výstava potrvá do 4. března 2005

Otevřeno: po–pá  9.00–16.00 hodin
Vstupné: dospělí 10 Kč, děti, studenti, důchodci 3 Kč

Iva Hüttnerová je herečka, avšak často bere do ruky štětec a pod ním 
potom vznikají půvabné obrázky namalované třeba na ciferníku budíku, 
krytech starých šicích strojů nebo na části houslí. Z naivních obrázků Ivy 

Hüttnerové sálá touha po životě, v některých je zakleto kouzlo staré Prahy 
s malými krámky v zapadlých koutech ulic a na jiných třeba kvete láska 
každého věku a druhu, ať už babiček a dědečků nebo červených luceren.
Petr Malík je rodák z Přerova. Velkou zálibou je mu od dětství kreslení 
tužkou a zachycování přírody, zvláště rostlin a živočichů. V 60. letech se 
o prázdninách v Beskydech seznámil s akademickým malířem Jaroslavem 
Kapcem. Toto setkání ještě více podpořilo jeho tvořivost. Začíná malovat, 
stává se obdivovatelem H. Rousseaua a S. Daliho. Hledá svůj vlastní pro-
jev, potřebuje zachytit kresby tužkou v jasných, zářivých barvách. Po celou 
dobu zůstává sám, pracným a dlouhým samostudiem techniky malby pře-

chází od kresby k realistické malbě a později k naivistickému pojetí přírody. 
V jeho obrazech se projevuje znalost kresby, vtipné využívání barev
a radost z krásy přírody. Můžeme jej zařadit k současným naivistům.

Emma Srncová je malířka naivních obrázků, dříve herečka Černého 
divadla, maluje obrázky, na kterých rozkvétají neskutečné louky v dalekých 

krajích, vznášejí se kola vezoucí veselé klauny nebo nevšímavé milence, 
nebo se z nich usmívají dívky a ženy s dlouhými a rozevlátými vlasy.

Čtvrtek 24. února 2005 – 18.00 hodin
Pro všechny příznivce a milovníky operetních melodií

RENDEZVOUS S OPERETOU
Účinkují herci Slezského divadla v Opavě: Karel Smolka, Zdena Mervová, 
Andrea Plachká, Anna Sokolová, Alexandr Vovk, Ivo Melkus, Karel Holeš 

v choreografii Daniely Roncové
Vzdělávací a informační centrum (Okresní dům) Kojetín, vstupné 50 Kč

SOKOLOVNA KOJETÍN

Sobota 5. února 2005 – 20.00 hodin
HASIČSKÝ PLES

spojený s pochováváním basy
hraje a zpívá skupina MINI Přerov, vstupné 70 Kč, vstupenky jsou 

slosovatelné, občerstvení zajištněno – kromě dobrého pití na Vás mj. čeká 
hasičský guláš, zvou pořadatelé  

Sokolovna Kojetín

Sobota 12. února 2005 – 20.00 hodin
TRADIČNÍ HANÁCKÉ BÁL

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Věrovanka a cimbálová muzika 
Dubina, jako hosté vystoupí dětský národopisný soubor Sluníčko MěDDM 
Kojetín, národopisný soubor Pantlék z Němčic n. H., národopisný soubor 
Kosíř z Kostelce n. H., slosovatelná vstupenka 90 Kč, místenka 10 Kč, 

Sokolovna Kojetín, srdečně zve národopisný soubor Hanácká Beseda při 
MěKS Kojetín

Neděle 27. února 2005 – 10.00 hodin
Pohádka pro děti v rámci „víkendové pohádky pro děti“

POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Sokolovna Kojetín, vstupné 30 Kč

Soutěž pro děti: Milé děti, v rámci víkendových pohádek pro děti je již 
tradicí, že MěKS vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejkrásnější obrázek na téma 

pohádky. Tentokrát se pohádka jmenuje O líných strašidlech. Proto ne-
meškejte a namalujte obrázek se strašidly, přijďte na divadlo do kojetínské 
Sokolovny a doneste obrázek. Všechny vaše obrázky budou vystaveny ve 

vestibulu Sokolovny. Nejlepší výtvarníky vyhodnotíme.
 

12. března 2005
DĚTSKÝ KARNEVAL

Sokolovna Kojetín

15. – 20. března 2005
13. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 

AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ KOJETÍN 2005
Tradiční soutěžní přehlídka městských divadelních souborů. Letos za účasti 
kojetínské Hanácké scény. Rozpis jednotlivých souborů v příštím čísle KZ 

a na plakátech. Přijďte do Sokolovny podpořit divadelní soubory!

Sobota 2. dubna 2005 – 19.30 hodin
Opět u nás

TRAVESTI SHOW – SKUPINA SCREAMERS
Sokolovna Kojetín, vstupné: 140 – 130 Kč

Předprodej vstupenek od 7. března 2005 na Městském kulturním středisku 
– Sokolovně, nám. Republiky 1033, Kojetín, 

tel: 581 76 20 46 – Jana Šimková

ZÁJEZDY
Městské kulturní středisko 

ve spolupráci s cestovní kanceláří Marion tour Kroměříž pořádají
– zájezd do Prahy 12. března 2005

na slavný muzikál A. L. Webera a T. S. Eliota 
CATS

divadlo Milénium Praha
Cena: 1090 Kč (vstupenka + doprava)

– zájezd do Brna 21. března 2005
LORD OF THE DANCE

Cena: 700 až 2000 Kč (vstupenka + doprava)
Možnost zakoupení pouze vstupenky.

Pojeďte s námi do Zlína na
2. ročník největšího mezinárodního metalového festivalu v ČR!

METALMANIA FEST 2005
Dramaturgie 2. ročníku, který by kvalitativněji předčil svého předchůdce, 
se připravuje, ale již dnes jsou potvrzeni dva hlavní headlineři festivalu, 

a tak se všichni metaloví fanoušci můžou těšit na 
CRADLE OF FILTH (GB) a APOCALYPTICA (FIN) 

+ 5 dalších kapel
Akce se koná 11. března 2005 – Sportovní hala Novesta Zlín

Zajistíme vám vstupenky a dopravu!
Cena 650 Kč (vstupenka: 550 Kč + doprava: 100 Kč)

Informace a přihlášky: Městské kulturní středisko Kojetín – Sokolovna, 
nám. Republiky 1033 Kojetín, tel: 581 76 20 46 nebo Informační cent-

rum Masarykovo nám. 8 Kojetín, tel: 581 202 202.
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Pořadatel: TJ Sokol Kojetín – odbor Sportu pro všechny.
Spolupráce: Lektoři CPP ČASPV
2. 7. – 10. 7. 2005 Tábornická škola dorostu, 15 – 18 let, roč. 90 – 87 
vklad 1.550 Kč
10. 7. – 23. 7. 2005 Tábor žactva, 10 – 14 let, roč. 91 – 95 
vklad  2.100 Kč

TÁBORY RODIČŮ A DĚTÍ
23. 7. –  30. 7. 2005 Tábor RaD I., 2 – 7 let, roč.03 – 98 určeno rodičům 
s dětmi z TJ Sokol Kojetín Vklad: děti od 3 do 6 let 950 Kč, děti od 7 do 9 
let 1.050 Kč, ostatní 1.300 Kč, děti do 2 let zdarma
30. 7. – 6. 8. 2005 Tábor RaD II., 2 – 9 let, roč. 03 – 96 
vklad – viz výše
6. 8. 2005 – 13. 8. 2005 Tábor RaD III., 2 – 9 let
13. 8. – 20. 8. 2005 Tábor RaD IV., 2 – 9 let
Poznámka: 
Tábora dorostu, žactva, Rad II, III a IV určeno zájemcům z celé ČR
Dětem od 7 do 9 let doporučujeme účast na táboře Rad IV.
Program je upraven zejména pro tuto věkovou kategorii.

Informace:
Lubomír Juřen, Svatopluka Čecha 1205, Kojetín 75201, 

tel.: 641762483, 607 587399, e-mail: l.juren@seznam.cz

Mimořádná nabídka: 
Cvičitelům, kteří mají zájem získat zkušenosti 
ve vedení táborů nabízíme možnost stáží 
na jednotlivých bězích.
Vzdělávací akce ve Vrážném: 
20. 8. – 24. 8. 2005 
Školení cvičitelů III. a II.třídy CPP ČASPV
24. 8. 2005 – 30. 8. 2005 
Setkání přátel tábora ve Vrážném 
– vklad 300 Kč.

Stolní tenis Sokola Kojetín po polovině soutěží

 Stolní tenis má v letošním soutěžním období zase 3 družstva v regionálním 
přeboru. „A“ a „B“ družstva hrají I. třídu a „C“ družstvo II. třídu.
 V letošním roce měl oddíl problémy se sestavováním družstev, neboť 
Vlastimil Orság, hráč družstva „A“, odešel na hostování do Tovačova 
a Jakub Frűhbauer, hráč „B“ družstva odešel do Brna, kde hraje za Vysoko-
školský klub.
 Přes všechny tyto potíže zahájila všechna družstva novu sezónu celkem 
dobře, přesto že ještě polovinu soutěží museli odehrát bez zraněných Luďka 
Vrtěla a Lukáše Prokeše. „A“ družstvo začalo velmi dobře až v závěru přišel 
pokles a poslední tři utkání prohrálo. Přesto umístění na 3. místě s minimální 
ztrátou je dobré.
 „B“ družstvo střídalo dobré výkony se slabšími, ale předpoklad udržet 
I. třídu je reálný, neboť jsou na 10. místě.
 Výsledky jednotlivých hráčů: Plný počet zápasů t. j. 52 sehrál Jirka Kihof 
z „A“ družstva a Jakub Odehnal, Tomáš Zítka a Martin Pištělák.
 „A“ družstvo: Jiří Kilhof (39 – výhra, 14 – prohra), Jar Huťka. (28–20), 
Bohdan Malý (29-15), Luděk Vrtěl (19–17), Mir. Florián (9–15).
 „B“ družstvo: Jakub Odehnal (28 – výhra, 34 prohra), Tomáš Zítka 
(27–35), M. Pištělák (22–30), Jan Zítka (10–10), Luk. Prokeš (7–21).
 „C“ družstvo hrálo II. třídu. Toto družstvo je sestaveno převážně ze starších 
hráčů a pravidelně se drží na předních místech. V polovině soutěže jsou na 
4. místě, rovněž s minimálním odstupem na 2. místo.
 Výsledky jednotlivých hráčů: Ol. Frűhbauer (30 – výhra, 10 – prohra), 
Mir. Florián (30-14), Jar. Štrunc (23–21), Jan Zítka (22–18).
V družstvu ještě zaskakovali Ruda Frydrych a Libor Sanitrník.

Tabulky po polovině soutěží:
I. třída
3. místo  Sokol Kojetín „A“ 13 8 2 3 138:96 31
10. místo  Sokol Kojetín „B“ 13 4 1 8 103:96 27
II. třída:
4. místo  Sokol Kojetín „C“ 12 6 3 3 120:96 27
 Kromě mistrovských soutěží hrají v naší herně žáci základních škol v rámci 
MěDDM v kroužku stolního tenisu, který vede Milada Štruncová a další mládež, 
kterou vede Lukáš Prokeš.
 Oddíl v roce 2004 uspořádal exhibiční utkání s kadetkami Švýcarska, 
o tomto utkání již byl článek v KZ.
 Ve spolupráci s Městem Kojetín chceme zkulturnit prostředí v naší herně, 
která slouží více než 10 let bez výrazné opravy. Do Kojetína jezdí hráči jak 
z oblastního, tak i regionálního přeboru.
 Začátkem ledna začala odvetná část mistrovských utkání, která začala 
překvapujícím vítězstvím „B“ družstva nad „A“ družstvem 10:8. Kromě tohoto 
utkání mají obě družstva už sehrána další dvě kola. „A“ i „B“ družstvo prohrálo 
v Buku, který se velmi pro jarní část posílil, dále „A“ družstvo vyhrálo nad 
Jezernicí 13:5, ale obě utkání hrála oslabena o Jirku Kilhofa. „B“ družstvo 
porazilo rovněž 13:5 Opatovice. Ve všech těchto utkáních byl nejlepším 
hráčem Jakub Odehnal, který z 12 odehraných utkáních vyhrál 10x.
 „C“ družstvo odehrálo také 2 utkání a v obou zvítězilo 13:5 nad Opatovi-
cemi a VLS Lipníkem. V těchto utkáních byl stoprocentní Ol. Frűhbauer, který 
vyhrál všech osm zápasů. V příštích kolech hraje „A“ družstvo s Brodkem, 
„B“ družstvo s Chropyní a „C“ družstvo zajíždí do Přerova.

Zdeněk Mrázek

Ze sportu – Sokol Kojetín, oddíl stolního tenisu

Lyžování o prázdninách na Slovensku

Velká Rača 
– únor 2005
Úterý 8. února 
příp. středa 9. února 2005
Cena: 700 Kč dospělí
550 Kč děti 
nar. 1. 1. 1992 a mladší 
a senioři nad 55 let.
Děti do 5 let zdarma.
Cena zahrnuje dopravu 
a celodenní skipas, 
platný pro celý areál.

Odjezd: v 5.30 
od Sokolovny Kojetín.
Doprava mikrobusem 
CK Vaca Kroměříž.

Lyžujeme ve středisku Dedovka 5 sjezdovek, Margusky 5 sjezdovek, Lalíky 
3 sjezdovky
Přihlášky - informace: V prodejně obuvi Artes, Masarykovo nám. Kojetín, 
u vedoucích zájezdů ŠZL, mimořádně na tel.: 607597399
Poznámka: Dětem mladším 15 let zajistíme dozor. Děti bez doprovodu 
rodičů musí mít cestovní pas.
Náš názor: Zajímavá cena, prima lyžovačka, nová 6-sedačka s kabinkou 
ve středisku Lalíky.

Ze sportu – TJ Sokol Kojetín, 
oddíl základního lyžování

Prázdniny pod stanem
ve Vrážném v roce 2005
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Ze sportu - Minigolf

Golfoví borci bilancovali 
i hráli...

 Konec roku přináší kromě radost-
ných chvilek také určité bilancování. 
Učiním tak i já stran činnosti Klubu 
golfových borců v Kojetíně. Vybral 
jsem dvě tradiční tabulky výkonnosti 
nejlepších hráčů.
 Tou první je žebříček klubu, 
kde se jednotliví hráči poměřují mezi 
sebou pomocí bodů. Zohledňuje se 
zde kategorie či věk jednotlivce (tzv. 
handicap). Zaslouženou vítězkou 
se stala naše nejlepší žákyně Jana 
Nakládalová, která se ve své kate-
gorii výrazně prosadila a dokázala 
porážet i nejlepší kojetínské hráče. 
Počítalo se 10 nejlepších bodových 

zisků z 26 akcí a zde je první desítka 
kojetínských borců.
 Žebříček klubu: 1. Jana Naklá-
dalová – 139 bodů, 2. Ivan Roemer 
– 128, 3. Robert Janáček – 105, 4. 
Luděk Nakládal – 87, 5. Jan Dvořák 
– 84, 6. Zdeněk Modlitba – 35, 7. 
Romana Šustová – 15, 9. Martin 
Dvořák – 11, 10. Jaromír Lux – 5.
 Druhá bilance nabízí rovněž nej-
lepší desítku našich hráčů, tentokrát 
jde o prostý podíl součtu všech úderů 
a počtu okruhů za celý rok 2004. Jde 
o tzv. průměry klubu, které mají 
spíš orientační vliv na nominaci do 
jednotlivých družstev.
Průměry klubu: 1. Ivan Roemer 
– 25,11 úderů, 2. Robert Janáček 
– 26,99, 3. Luděk Nakládal – 28,27, 

4. Jan Dvořák – 28,34, 5. Jana Na-
kládalová – 29,43, 6. Alena Šustová 
– 31,61, 7. Martin Dvořák – 31,81, 
8. Romana Šustová 32,36, 9. Zde-
něk Modlitba – 33,44, 10. Zdeněk 
Havlíček – 41,00.
 Do nového roku 2005 přeji svým 
jménem všem členům i příznivcům 
klubu vše nejlepší a mnoho úspě-
chů.
 Rok 2005 byl zahájen tradičním 
přátelským turnajem v Přerově na 
halovém miniatur-golfu. Tento 1. 
Hanácké Cup se konal v sobotu 15. 
ledna za účasti 39 hráčů a hráček. 
Z Kojetína přijeli 4 aktéři, za KGB 
hráli však pouze 3, když R. Janáček 
nastoupil už v dresu svého nového 
klubu Taurus Prostějov.

Výsledky (1. Hanácké Cup Pře-
rov)
Junioři: 1. Martin Mlčoch – Prostějov 
(92, pr. 23), 7. Luděk Nakládal 
– Kojetín (112, pr. 28).
Žáci: 1. Pavel Gerža – Olomouc (113, 
pr. 28,25), 3. Jana Nakládalová 
– Kojetín (115, pr. 28,75).
Senioři: 1. Zdeněk Rejhon – Přerov 
(100, pr. 25), 5. Ivan Roemer 
– Kojetín (111, pr. 27,75).
 Mezi juniory se L. Nakládal 
průměrným výkonem neprosadil, 
v žácích prohrála J. Nakládalová 
rozstřel o 2. místo a v seniorech se 
nový „stařec“ I. Roemer moc neuve-
dl, když byl předem pasován do role 
favorita.        

Ivan Roemer
prezident KGB Kojetín

Okresní přebor 2004, kategorie žáků: Zleva druhá J. Nakládalová, 
vítěz P. Zemánek ml. a třetí R. Šustová

Okresní přebor 2004, kategorie juniorů: Zleva třetí L. Nakládal, 
vítěz A. Dočkal a druhý R. Janáček

Okresní přebor 2004, absolutní kategorie: Zleva třetí I. Roemer, 
vítěz P. Zemánek ml. a druhý A. Dočkal

Okresní přebor 2004, družstva: Vlevo vítězný Tovačov, vpravo druhý KGB 
Kojetín (L. Nakládal, I. Roemer, R. Janáček)
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Inzerce

Kontakt: HUBERT SEDLÁŘ
Tel.: 608 524 234, Fax: 581 761 434

e-mail: h.sedlar@volny.cz
Sídlo:  Sladovní 1280,

752 01 Kojetín

PENÍZE IHNED
20.000 – 500.000 Kč

Zpracování nabídky zdarma.

KONTAKTUJTE NÁS

605 753 929
– RYCHLOÚVĚR 5.00 – 1.000.000 Kč
– LEASING AUTOMOBILU bez potvrzení
– AMERICKÁ HYPOTÉKA novinka!
– KREDITNÍ KARTA 10.000 – 148.000 Kč
... a další služby...
– LEVNĚJŠÍ ENERGIE
– VÝHODNĚJŠÍ TANKOVÁNÍ
– VOLÁNÍ A SMS ZA 66 HALÉŘŮ

Klientská karta,
jejímž prostřednictvím ušetříte

na každém litru pohonných hmot až 1 Kč.

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

  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)

SÉRII 16 POHLEDNIC

OBCÍ A MĚST MIKROREGIONU

STŘEDNÍ HANÁ

SI MŮŽETE ZAKOUPIT NA INFORMACÍCH

VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 8

V KOJETÍNĚ

CENA 3 KČ ZA 1 KUS



2/2005Kojetínský zpravodaj

- 17 - 

Kalendárium

✽ 2. 1. Narodil se Isaac Asimov, americký biochemik a spisovatel ruského 
původu. Nejvýznamnější tvůrce moderní americké sci-fi. (1920).

✽ 4. 1. Narodil se Adolf Opálka, příslušník čsl. Zahraničního odboje. Velitel 
skupiny Out Distance, která byla vysazena na území protektorátu. Podílel se 
na atentátu na R. Heydricha, padl v boji v chrámu sv. Cyrila a Metoděje. 
(1915).

✽ 6. 1. Narodil se Ladislav Stroupežnický, český spisovatel a dramatik, 
dramaturg ND v Praze. Proslul jako autor her Naši furianti, Zvíkovský rarášek, 
Paní mincmistrová aj. (1850).

✽ 10. 1. Zemřel Břetislav I., přemyslovský kníže. Pro svou udatnost přezdí-
vaný český Achilles. Významný panovník, v období jeho vlády byla zavedena 
tzv. pražská hřivna. (1055).

✽ 12. 1. Zemřel Jan Brueghel st., vlámský malíř, člen významné malířské 
dynastie. Precizní malba s tématikou zátiší mu přinesla přezdívku – sametový 
Bruehgel.(1625).

✽ 13. 1. Na dvoře krále Ludvíka Němce přijalo křest čtrnáct českých knížat 
se svými družinami. Jedná se o nejstarší zmíněnou  událost spojenou s českými 
zeměmi. (845).

✽ 14. 1. Narodil se Albert Schweitzer, německý teolog a lékař. Založil 
proslulou nemocnici v Africe, ve městě Lambaréné. (1875).

✽ 16. 1. Konalo se ustavující zasedání Společnosti národů, organizace, na 
jejíž půdě se měly řešit mírovou cestou všechny problémy. Mezi zakládající 
členy patřilo i Československo. (1920).

✽ 21. 1. Narodil se Umberto Nobile, italský voják a cestovatel.Při zpá-
teční cestě od Severního pólu ztroskotala vzducholoď Italia a zbylé členy 
výpravy včetně Dr. Františka Běhounka zachránil sovětský ledoborec Krasin. 
(1885).

✽ 22. 1. Narodil se Antonín Podlaha, český církevní historik, archeolog 
a památkář. Významný je jeho podíl na soupisu památek v českých zemích. 
Byl též světícím biskupem pražským. (1865).

✽ 28. 1. Zemřela Ema Destinnová, česká operní pěvkyně světového vě-
hlasu. Účinkovala na předních světových operních scénách, jejími pěveckými 
partnery byli např. Enrico Caruso, Dingh Gilly aj. (1930).

LEDEN 2005

✽ 4. 2. Narodila se Božena Němcová, česká spisovatelka, nejvýznamnější 
autorka české obrozenecké prózy. Její tvorba osciluje na pomezi romantismu 
a realismu. Dílo: Pohorská vesnice, Babička, V zámku a podzámčí aj. 
(1820).

✽ 6. 2. Narodil se Ferdinand Peroutka, český publicista a prozaik. Vůdčí 
osobnost české žurnalistiky 20. století. Autor nedokončeného díla Budování 
státu, divadelních her, Oblak a valčík, Šťastný Sulla aj. (1895).

✽ 7. 2. Narodil se Sinclair Lewis, americký spisovatel, autor knih, ve kterých 
ironizuje měšťáckou morálku americké společnosti. První americký nositel 
Nobelovy ceny za literaturu. Dílo: Hlavní třída, Babbit aj. (1885).

✽ 10. 2. Zemřel Charles de Secondat Montesquieu, francouzský filosof 
a státník. Kritik absolutismu, autor projektu správy země dle anglického vzoru, 
pomocí ústavy. Dílo: O duchu zákonů.(1755).

✽ 12. 2. V Praze byla založena Česká spořitelna, první spořitelna v Če-
chách. Existuje dodnes a je tedy nejstarší fungující firmou u nás. (1825).

✽ 14. 2. Byl proveden jeden z nejničivějších kobercových náletů druhé 
světové války. Bombardovány byly Drážďany, zničeno téměř celé město 
a mnoho památek. (1945).

✽ 22. 2. Zemřel Jean – Baptista Camille Corot, francouzský malíř, krajinář. 
Maloval výhradně v plenairu a svým pojetím tvorby se stal přímým předchůd-
cem impresionistů. (1875).

✽ 23. 2. Narodil se Georg Friedrich Händel, německý hudební skladatel 
období baroka. Působil v Německu, hlavně však ve Velké Británii, kde založil 
Royal Academy of Music. Proslulou se stala jeho Vodní hudba. (1685).

✽ 25. 2. Na následky brutálního zacházení při výslechu zemřel Josef Toufar, 
katolický kněz, oběť aféry zvané Čihošťský zázrak. Tato akce zinscenovaná 
Státní bezpečností sloužila k diskreditaci katolické církve. (1950).  

✽ 27. 2. Narodil se  Konstantin I. Veliký, římský císař, významný vládce své 
doby. Proslul jako reformátor, vydal tzv. milánský edikt o toleranci křesťanského 
náboženství. Zavedl platidlo zvané solidus. (275).

(Podle časopisu Dějiny a současnost, 
leden 2005 vybral řez)

Téma k zamyšlení
 V následujících číslech Kojetínského zpravodaje se chceme zamýšlet nad některými zdánlivě drobnými, ale palčivými problémy 
v našem městě a místních částech.  K diskuzi k tématům vyzýváme jak občany, tak i orgány, kterých se případný 
problém týká.
 V tomto čísle KZ zveřejňujeme fotografie autobusové zastávky na Masarykově náměstí, která je často předmětem ničení a znečišťo-
vání a tento jev je právem kritizován kojetínskými občany. Očekáváme reakce občanů, majitele a obou policií, působících v Kojetíně.

Redakční rada KZ

foto: Hana Svačinová

ÚNOR 2005
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Pranostiky:

1. únor – Únor bílý – pole sílí.
2. únor – Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Hromnice
 Hromnice je lidové označení svátku, který prošel řadou proměn. Světlo 
a oheň patřily odedávna k symbolům spojeným s představou boje dobra 
a zla. Svíce znamenají v katolickém náboženství světlo – Krista. Jejich svit měl 
vést umírajícího na cestě k věčnosti:
– svíčky „hromničky“ se dávaly do rukou umírajícímu nebo vedle postele,
– svíčky „hromničky“ se rozsvěcovaly při bouřce, aby Bůh ochránil dům před 
bleskem.
Na Hromnice bylo zakázáno šít, aby špička jehly nepřitáhla blesk, nesmělo se 
klít a lidé věřili, kdo bude v tento den tancovat, že zemře bez světla.

3. únor – Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
4. únor – Únorová voda – pro pole škoda.
5. únor – Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6. únor - Na svatou Dorotu rádo teče do botu.

Masopust
 Masopust je období klidu před příchodem polních jarních prací. Maso-
pustní zábava začínala o masopustní neděli. Hodovalo se a večer šli všichni 
k muzice. O masopustním pondělí se pokračovalo v tanci a zábavě. Vyvr-
cholením bylo masopustní úterý t.j. den před Popeleční středou, tento den 
se konají masopustní obchůzky - průvody maškar. Při těchto průvodech se 
vynášejí z vesnic a ze stavení smrtky, zimy a ukládají se do hrobů, popř. se topí 
v řece. Maškary mají masky podle místních zvyků a tradic, nesmí ale chybět 
kůň. Za masky se mají převlékat pouze muži. Průvod většinou začíná tím, že 
vybrané maškary (krajově) požádají starostu o povolení obchůzky. Následuje 
průvod obcí od domu k domu a maškarám je při obchůzce leccos dovoleno 
a předem odpuštěno. Mohou vás např. pomazat sazemi, honit ve sněhu atd. 
Masky dostávají od hospodářů odměnu, dříve potraviny, vajíčka, obilí, dnes 
i peníze. Ale pozor, smí se tancovat jen do půlnoci.

7. únor – Svatý Radko – na poli hladko.
8. únor – Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kam-
na.
9. únor – Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.

Popeleční středa
 Název Popeleční středa je od tzv. „udílení popelce“. Popelec je popel ze 
starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli minulý rok.

10. únor – O svaté Školastice navleč si rukavice.
11. únor – Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
12. únor – Když záhy taje, dlouho neroztaje.
13. únor – O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.

1. postní neděle – černá
V tento den se ženy zahalovaly tmavými nebo černými šátky.

14. únor – Svatý Valentínek – jara tatínek.

Svatý Valentýn
 S vá t e k  s v .  Va l en t ýna 
je rozšířený po celém světě 
a v posledních letech se stále více 
slaví i u nás. A není divu. Vždyť kdo 
z nás by nechtěl oslavovat jednu 
z nejkrásnějších věcí v životě – lás-
ku? Ale víte, proč zrovna 14. 
února? Proč ne třeba v květnu, kdy 
máj je lásky čas.
 Sv. Valentýn není výmysl dnešní doby, je skutečnou historickou osobností. 
Kdo sv. Valentýn vlastně byl? Moc o něm nevíme, jen z dokumentů lze vyčíst, 

Lidové zvyky, obyčeje a svátky v únoru 
že zemřel v roce 269 a byl prohlášen svatým. Vykonával v Římě kněžský 
úřad v době panování císaře Claudia II. Gothica (268-270) a vypráví se 
o něm spousta legend.
 Legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostné-
ho, počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce 
i císař a povolal si Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv 
k Valentýnovi, posteskl si také nad okolnostmi, proč se Valentýn nemůže stát 
přítelem císařovým. Proč? Protože Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří 
těm pověrám (měl na mysli křesťanství). Milý Valentýn namítl, že právě císař 
je tím, kdo věří pověrám. Císař tedy nakázal městskému prefektu Astoriovi, 
aby na sebevědomého Valentýna dohlížel. Aby byl Valentýn pod důslednou 
kontrolou, vzal si Astorius Valentýna do domu. Tam se Valentýn setkal s velmi 
krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby 
se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil 
a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívka opět spatřila světlo světa. 
O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli v takový zázrak 
věřit a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili 
mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal sv.Valentýn patronem 
věrných a čisté, oddané lásky.
 Křesťané přejali tento starobylý zvyk a spojili jej se svým světcem Valen-
týnem, mučedníkem za vlády císaře Claudia II. Duševně nemocný císař se prý 
rozhodl zrušit manželství, neboť ženatí muži podle něj nebyli dobrými válečníky. 
Kněz Valentýn však přes císařův zákaz tajně dál oddával milence, za což byl 
uvržen do vězení a popraven. Poslední vzkaz, který Valentýn poslal dceři 
vězeňského dozorce před svou smrtí zakončil slovy: „Od Tvého Valentýna“. 
A tak od té doby si v den svátku Sv. Valentýna posílají a dávají zamilovaní 
lidé tyto „Valentýnky“ s vyznáním lásky.

15. únor – Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
16. únor – O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
17. únor – V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
18. únor – O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
19. únor – Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
20. únor – Masopust na slunci – pomlázka u kamen.

2. postní neděle – pražná
V tento den se jedlo jídlo z praženého nedozrálého obilí.

21. únor – Suchý půst – úrodný rok.
22. únor – Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez 
prodlení.
23. únor – Co si únor zazelená – březen si hájí, co si duben zazelená 
– květen mu to spálí.
24. únor – Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.

Svatý Matěj
 Den svatého Matěje je považován za konec zimy. V tento den se věštil 
úspěch žní, sňatků, předpovídalo se počasí i smrt. Sv. Matěj byl také patronem 
ovoce, a proto hospodář se všemi se v tento den modlil v sadu, aby byla dobrá 
úroda. Pro Pražany měl svatý Matěj zvláštní význam – toho dne se konala 
první jarní pouť, jejíž tradice se dochovala dodnes.

25. únor – V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
26. únor – Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli 
urodí.
27. únor – Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.

3. postní neděle – kýchavá
Kolikrát si v tento den člověk kýchnul, buď tolik let ještě žil, nebo v jiném 
kraji se vykládalo, že za tolik let zemřel. Kýcháním se projevovalo onemoc-
nění morem, a proto se ho lidé báli. Tak vznikl zvyk, že když někde kýchne, 
popřejeme mu „Pomáhej Pán Bůh“.

28. únor – Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
Použitá literatura: 

Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce
zpracovala: Hana Svačinová
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Historické fotografie Kojetína

Ze sbírek kojetínského muzea vybral a uspo řá dal Jiří Šírek
Popisky převzaty z historických fotografií 

– autor Max Navrátil, bývalý městský kronikář  

Majitel kojetínského pivovaru Antonín Janáček se svým synem (dva sedící)  
s elektromontéry z Vídně, kteří zaváděli v Kojetíně elektrické osvětlení na 
podzim 1905. 
Pan Janáček koupil městský pivovar od Šimona Rosenfelda v roce 1903 
a budovu hotelu v roce 1904 nově postavil. Roku 1908 koupil pivovar 
Josef Kotouček, měšťan a obchodník a postavil nově varnu. Koncem roku 
1911 koupil pivovar Karel Pokorný z Prahy, bývalý sládek v Mandžusku. 
A v roce 1913 jej prodal rolnickému pivovaru Přerov, který vaření piva 
zrušil a ponechal jen sklepy a hotel.  

Fotografie z roku 1885 zachycující skupinku myslivců se psy

Hanácká „svajba“ z Křenovic, fotografovaná 3. 7. 1898.

„Robota“ z Klenovic předvedena na národní slavnosti konané 3. 7. 1898 
v Kojetíně v Kelerově zahradě. Vedoucí roboty pan Arnošt, který před rokem 
1848 vodíval robotníky, sedí dole uprostřed.

Další fotografie z národopisné slavnosti v Kojetíně – hanácká děvčata na 
výletišti na Hrázi 3. 7. 1892.



Kojetínský zpravodaj2/2005

Společenská kronika

Kojetínský zpravodaj. Adresa vydavatele i redakce: Městské kulturní středisko Kojetín – příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, PSČ 752 01, IČO: 00368903, 
tel: 581 762 046, 581 202 202, e-mail: info@meks.kojetin.cz. Odpovědný redaktor: Ing. Jiří Šírek. Redakční rada: Mgr. Olga Odehnalová, PhDr. František Řezáč, Hana 
Svačinová. Vychází vždy 1. týden v měsíci, cena: 6 Kč. Číslo 1. Povoleno Ministerstvem kultury pod reg. č. E 12649/2000. Tisk, grafická úprava a sazba: KATOS CZ 
s.r.o. Kojetín. Uzávěrka tohoto čísla: 25. 1. 2005. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Před deseti lety
dne 25. února 1995

navždy utichlo
laskavé a milující srdce

paní

Jindřišky Dočkalové.

Stále vzpomíná manžel, 
syn Jindřich s rodinou, 
dcera Jana s rodinou, 

syn Pavel s rodinou a dcera Petra.

Dne
4. února 2005
uplynulo 5 let 

od úmrtí 
pana

 Antonína Dedka.

Vzpomínají manželka,
děti,

vnoučata
a pravnoučata.

V í t á n í   d ě t í 
V sobotu 15. ledna 2005 byly slavnostně přijaty

do svazku občanů města Kojetín tyto děti:

Michaela Chrobáková Marie Tomšicová Lea Hönigová

Ondřej Kalovský Sandra Francová

Blahopřejeme!


