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K volbám do krajského zastupitelstva

EVROPSKÁ UNIE

Vážení spoluobčané,
naše město se stejně jako celý bu-

doucí Olomoucký kraj připravuje na
první volby do krajského zastupitel-
stva. Listopadové volby jsou význam-
ným mezníkem v územně-správním
uspořádání České republiky a přine-
sou postupně řadu změn dotýkajících
se všech občanů, tedy i nás.

Pro náš region to budou změny vel-
mi důležité, protože v minulých de-
setiletích bylo dění na Střední Mora-
vě ovlivňováno a řízeno z center ob-
čanům velmi vzdálených, buď z Pra-
hy nebo Ostravy. Nyní máme jedineč-
nou možnost zvolit novou generaci re-
gionálních politiků, kteří důvěrně zna-
jí problémy kraje, ve kterém žijí a je
předpoklad, že budou jeho rozvoj ří-
dit na základě podrobných znalostí a
vědomostí o tom, co je pro  obyvate-

le Hané nejprospěšnější.
Je třeba, abychom si všichni uvě-

domili skutečnost, že jsme morav-
ským krajem, jímž šly a vytvářely se
dějiny České země. Jsme krajem, kde
většina jeho obyvatel má své hluboké
kořeny a v němž nám naši předkové
zanechali obrovské kulturní dědictví
a denně se můžeme přesvědčovat o
krásách přírody Hané. Půjde o to, jak
my sami budeme s tímto dědictvím a
přírodním bohatstvím nakládat, jak
tyto zdroje využijeme a v jakém stavu
zanecháme náš kraj svým potomkům.

Vstupujeme do nového století, ve
kterém se s velkou pravděpodobností
vrátíme „do Evropy“, ze které jsme
kdysi odešli. Je jen na nás, jak rych-
le a úspěšně bude pokračovat rozvoj
naší společnosti, abychom s ostatní-
mi státy a jejich obyvateli srovnali

krok. Je jen na nás, jakou mírou
chceme ovlivnit příští roky našeho
života, kdo bude rozhodovat o roz-
voji a budoucnosti „našeho“ - Olo-
mouckého kraje.

Postupně budou přebírat krajská
zastupitelstva a krajské úřady řadu
pravomocí i v oblasti přerozdělová-
ní finančních prostředků v oblastech
školství, zdravotnictví, dopravní ob-
služnosti a infrastruktury a podobně.
Podle mého názoru je třeba, aby u
tohoto zdroje informací a rozhodo-
vání byli i zástupci z našeho mikro-
regionu.

Přeji Vám, abyste v neděli 12. 11.
2000 zvolili ty nejlepší zástupce, kte-
ří zaručí jeho harmonický rozvoj.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města
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Z jednání městské rady

Starosta města Kojetín podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č.
130/2000 Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, oznamuje:

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
Olomouckého se uskuteční v neděli, dne 12.listopadu 2000 od 8.00
hodin do 22.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je místnost v Kulturním domě - Sokolovně na nám. Republiky 1033
pro voliče bydlící v ulicích: Nádražní, náměstí Republiky, Rumunská,
Kuzníkova, Dudíkova,Padlých hrdinů
ve volebním okrsku č. 2
je místnost v Základní škole, náměstí Míru 83, pro voliče bydlící v uli-
cích: Tyršova, Družstevní, Pořadí, Křenovská, Vyškovská, náměstí Svo-
body, náměstí Míru, Palackého, Husova
ve volebním okrsku č. 3
je místnost v Základní škole, Svatopluka Čecha 586
pro voliče bydlící v ulicích: Nová, Ztracená, Kroměřížská, Růžová, Blan-
ská, Komenského náměstí
ve volebním okrsku č. 4
je místnost ve Zvláštní škole, Sladovní 492, pro voliče bydlící v ulicích:
Sladovní, Jana Peštuky
ve volebním okrsku č. 5
je místnost v Okresním domě na Masarykově náměstí 8, pro voliče byd-
lící v ulicích: Masarykovo náměstí, náměstí Dr. E. Beneše, Příční, Tržní

náměstí, Olomoucká, Stružní, Mlýnská, Závodí, Podvalí, Zahradní, Pře-
rovská, Samota, Včelín
ve volebním okrsku č. 6
je místnost v Základní škole, náměstí Míru 83
pro voliče bydlící v ulicích: Jiráskova, Dvořákova, Svatopluka Čecha,
Hanusíkova, 6. května, Tvorovská, Polní, Čsl. Legií, Marie Gardavské,
Chytilova, Havlíčkova, bří. Šmejdovců, Stanislava Masara, Sadová
ve volebním okrsku č. 7
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně II - Popůvkách, pro voliče
bydlící v Kojetíně II - Popůvky
ve volebním okrsku č. 8
je místnost v Kulturním domě v Kojetíně III - Kovalovicích, pro voliče
bydlící v Kojetíně III - Kovalovice

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

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

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v neděli,
dne 19. listopadu 2000 od 8.00 hodin do 22.00 hodin. Volič obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.
V Kojetíně, dne 19.10.2000

Ing. Mojmír Haupt  v.r.
starosta

Oznámení o době a místě konání voleb

Městská rada se dne 24.října 2000 na svém 33.zasedání za-
bývala  mimo jiné touto problematikou:

- projednala návrh rozpočtu města na rok 2001, který předložila
komise pro přípravu rozpočtu. Ta  se při jeho sestavování za-
bývala požadavky, které předložili jednotliví správci kapitol a
ředitelé organizací. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2001
se vycházelo u běžných výdajů z předpokládané skutečnosti roku
2000  a investiční výdaje zahrnují především spoluúčast města
na dotačních titulech, kde je předpoklad, že město získá účelo-
vé dotace ze státního rozpočtu. V příjmové části se kladně pro-
jevil dopad nového zákona o rozpočtovém určení daní, což ve
svém důsledku znamená zvýšení daňových výnosů o cca 10
mil.Kč v porovnání s letošním rokem. Návrh rozpočtu na rok
2001 je vyrovnaný ve výši 78.509.000 Kč a takto bude  po
dalším projednání v MR předložen městskému zastupitelstvu
ke schválení

- dále se MR zabývala neméně závažným problémem souvisejí-
cím s „II. fází reformy územní veřejné správy“, která řeší územ-
ní uspořádání po ukončení činnosti okresních úřadů. Podle
podkladového materiálu, zpracovaného úsekem pro reformu
veřejné správy ministerstva vnitra v srpnu letošního roku, by
na území okresu Přerov měly výkon státní správy vykonávat v
rozšířené působnosti dva pověřené městské úřady - v Přerově a
v Hranicích. Tyto tzv. pověřené obecní (městské) úřady III. stup-
ně převezmou řadu úkonů a pravomocí v oblasti výkonu státní
správy ze současných okresních úřadů. Existuje tedy jakési při-
rovnání k bývalým „malým okresům“, které existovaly do re-
formy v roce 1962. Mezi tehdejší okresní města patřil i Koje-
tín, a protože podle názoru členů městské rady existují vazby
okolních obcí i přirozená spádovost v oblasti školství, zdravot-
nictví, kultury i nyní, uložila MR starostovi připravit pro jednání

zastupitelstva v prosinci tohoto roku podkladový materiál, na
jehož základě MZ rozhodne zda Kojetín bude usilovat  o pově-
ření III. stupně pro výkon státní správy či nikoliv.

Městská rada přivítá jakékoli názory a stanoviska občanů k tomu-
to problému, ať již písemně nebo při osobních jednáních.

- schválila pronájem movitých věcí ve smuteční obřadní síni panu
Zdeňku Bartákovi

- schválila návrh na uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín
a panem Ivanem Roemerem na vybudování minigolfu v areálu
koupaliště a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí,
rovněž mezi městem a panem Roemerem, o pronájmu a pro-
vozování minigolfu. Vybudovaný minigolf by měl být v provozu
nejpozději se zahájením  nové sezóny na koupališti

- souhlasila s uvolněním částky 200 tis. Kč z Ekologického fondu
na kácení dřevin na hřbitově. Dodavatelem těchto prací bude
Technis Kojetín s.r.o. Práce by měly být zahájeny ještě v letoš-
ním roce a ukončeny v jarních měsících příštího roku, včetně
výsadby náhradních dřevin

- schválila předložený plán zimní údržby komunikací ve městě a v
místních částech  a rovněž schválila plán pohotovosti při za-
bezpečení zimní údržby v období  zima 2000/2001

- schválila znění zápisu do kroniky města za rok 1999

- vyslovila souhlas s uspořádáním akce na Masarykově náměstí
„Silvestr 2000“

Jiřina Páleníková
tajemnice MěÚ Kojetín
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Informace pro občany
Dnem 1. 7. 2000 vstoupi-

ly v platnost zákony č. 328/
199 Sb. o občanských průka-
zech č. 329/199 Sb o cestov-
ních dokladech a o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb. o Po-
lici České republiky ve znění
pozdějších
předpisů /zákon o cestovních
dokladech/
Zákon č. 328/1999 Sb o ob-
čanských průkazech upravu-
je vydávání občanských prů-
kazů státním občanům Čes-
ké republiky takto:

I. Podání žádosti o vydání ob-
čanského průkazu:

žádost a doklady k vydání občan-
ského průkazu může občan, nebo
jím pověřený zástupce předložit u
kteréhokoliv okresního úřadu,
nebo obecního, městského, míst-
ního úřadu, pověřeného vedením
matrik

II.Vyzvednutí vyhotoveného
občanského průkazu:

vyhotovený občanský průkaz si
musí občan převzít osobně na okres-
ním úřadě, který je příslušný k jeho
vydání, nebo na obecním úřadě,
pověřeném vedením matrik podle
místa trvalého pobytu občana, po-
kud tak uvede již ve své žádosti

III.Doklady, potřebné k vydá-
ní občanského průkazu:
1/ Dosavadní OP a 2 fotografie
2/ Nemá-li občan dosavadní ob-
čanský průkaz musí předložit:

-rodný list
-2 fotografie
-doklad o rodném čísle, pokud
tak není uvedeno na jiném před
kládaném dokladu
-potvrzení o občanském průkazu
-případně další doklady, osvěd-
čující skutečnosti, zapisované do
občanského průkazu

3/ U vydání prvního OP v 15 letech:
- rodný list
- 2 fotografie

doklad o státním občanství /plat-
ný cestovní pas, nebo osvědčení o
státním občanství, které vydává
okresní úřad podle místa trvalého
pobytu občana/
případně další doklady osvědčující
skutečnosti, zapisované do občan-
ského průkazu
4/ Občan, který žádá o vydání prv-

ního OP po ukončení trvalého po-
bytu v cizině, nebo po nabytí stát-
ního občanství České republiky

-rodný list
-2 fotografie
-doklad o státním občanství
-doklad o rodinném stavu
-případně další doklady, osvěd-
čující skutečnosti, zapisované do
OP
Doklady musí být předloženy

v originále, ověřeném opise nebo
ověřené kopii. U cizojazyčných do-
kladů je občan povinen předložit
též překlad do jazyka českého

Předkládá-li občan rozhodnutí ci-
zozemského soudu, je povinen
předložit s takovým dokladem roz-
hodnutí Nejvyššího soudu České
republiky o uznání rozhodnutí ci-
zozemského soudu na území Čes-
ké republiky.

IV. Potvrzení o občanském
průkaze:

potvrzení o občanském průkaze
se vystaví občanovi v případě:
nahlášení ztráty, odcizení, poško-
zení, zničení OP, při odevzdání OP
po zemřelém občanovi při naleze-
ní cizího občanského průkazu, při
ukončení trvalého pobytu na úze-
mí České republiky, při zadržení
neplatného OP, při pozbytí státní-
ho občanství České republiky, při
úschově OP při dlouhodobém po-
bytu v zahraničí
pokud nebyly předloženy potřeb-
né doklady při zbavení způsobilos-
ti k právním úkonům.

Tato potvrzení vydá kterýkoliv
okresní úřad, nebo obecní úřad,
pověřený vedením matrik. Policie
České republiky vydává potvrzení
pouze v případě odcizení OP, nebo
odevzdání nalezeného OP.

V. Povinnosti občana:
a/ chránit OP před poškozením,

ztrátou, odcizením, zničením a
zneužitím

b/ ohlásit neprodleně, že nastaly
skutečnosti, uvedené v bodě a

c/ požádat o vydání nového OP
nejpozději do 10 dnů, pokud
skončila platnost předešlého OP

d/ požádat o vydání nového OP nej-
později do 10 dnů, pokud byla pro-
vedena změna trvalého pobytu

e/ požádat o vydání nového OP
do 10 dnů ode dne kdy nabylo
právní moci rozhodnutí o zruše-

ní údaje o místě trvalého pobytu
f/ požádat o vydání nového OP do

10 dnů po obdržení oddacího
listu

g/ odevzdat do 10 dnů občanský
průkaz okresnímu úřadu, který
jej vydal, nebo obecnímu úřadu,
pověřenému vedením matrik
podle místa trvalého pobytu,
jestliže občan ukončil trvalý po-
byt na území České republiky,
pozbyl státní občanství České
republiky, nebo, že bylo proká-
záno, že není občanem České
republiky

h/ odevzdat dosavadní OP, nebo
potvrzení o OP při převzetí nové
občanského průkazu

VI. Platnost dosavadních ob-
čanských průkazů:
1/ občanské průkazy, vydané do

30.dubna 1993, v nichž není vy-
značeno státní občanství, pozbý-
vají platnost dnem 31. prosince
2001

2/ občanské průkazy, které budou
vydávány do 31. prosince 2001
/bez strojově čitelných údajů/,
pozbývají platnosti dnem 31.
prosince 2005

3/ občanské průkazy, vydané pře-
de dnem účinnosti tohoto záko-
na platí po dobu v nich uvede-
nou, nejdéle však do 31. prosin-
ce 2005.

Zákon č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech a o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky ve znění pozděj-
ších předpisů /zákon o cestovních
dokladech upravuje vydávání ces-
tovních dokladů občanům České
republiky takto:

Žádost o vydání cestovního do-
kladu, nebo žádost o provedení
změn v cestovním dokladu lze po-
dat u kteréhokoliv okresního úřa-
du, nebo úřadu pověřeného vede-
ním matrik.

Cestovní doklad vydá okresní
úřad podle místa trvalého pobytu
občana. Nemá-li občan trvalý po-
byt na území České republiky, vydá
cestovní pas okresní úřad, přísluš-
ný podle jeho posledního místa tr-
valého pobytu v České republice,
nebo pokud jej nelze zjistit, vydá
cestovní pas Magistrát města Brna
Osoby, oprávněné k podání
žádosti o vydání cestovního

dokladu:
1/ občan starší 15 let, pokud je

nezletilý, připojí k žádosti písem-
ný souhlas zákonného zástupce
s jeho ověřeným podpisem /po-
kud jsou zákonnými zástupci ro-
diče, stačí souhlas jednoho/

2/ za občana mladšího 15 let po-
dává žádost jeho zákonný zá-
stupce

3/ místo zákonného zástupce
u občana mladšího 15 let pěs-
toun, nebo osoba, které bylo
občan svěřen do výchovy,ovšem
je nutné opět připojit písemný
souhlas zákonného zástupce s
ověřeným podpisem

4/ zákonný zástupce za občana,
který byl zbaven způsobilosti
k právním úkonům

Všechny osoby, podávájící žá-
dost,musí prokázat oprávněnost
k podání této žádosti!

Cestovní doklad si musí osobně
vyzvednout občan taxativně uvede-
ný jako osoba oprávněná k podá-
ní žádosti u okresního úřadu nebo
úřadu pověřeného vedením matrik,
jehož název a sídlo uvedl ve své
žádosti

Prokazování údajů v žádosti:
Zákon stanoví žadateli povinnost
uvést v žádosti pravdivě všechny
požadované údaje a jejich pravdi-
vost prokázat.
Doklady potřebné k prokázání úda-
jů v žádosti:

rodný list
oddací list /popř. úmrtní list, roz-
sudek o rozvodu/
občanský průkaz /popř. osvěd-
čení o státním občanství/
2 fotografie

Lhůty pro vydání cestovního pasu:
- do 30 dnů /dospělí 200,-Kč, děti

do 15 let 50,-Kč/
- do 3 dnů /dospělí 400,-Kč a děti

do 15 let 100,-Kč/
- do 24 hodin /dospělí 600,-Kč a

děti do 15 let 150,-Kč/
žádosti o vydání cestovního pasu do
3 dnů a do 24 hodin si musí občan
podat přímo u okresního úřadu
podle místa trvalého pobytu.
Ztrátu nebo odcizení cestovního
dokladu občan bezodkladně nahlásí
na kterýkoliv okresní úřad, nebo
obecní úřad pověřený vedením
matrik.
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Představujeme firmu Sun Moravostav spol. s r.o.

O rozhovor do listopado-
vého čísla Kojetínského
zpravodaje jsme požádali
spolumajitele firmy Sun
Moravostav spol. s r.o.
pana Jaromíra Šírka. Pro-
story, kde tato firma pod-
niká se nacházejí na Ná-
městí Svobody (výpadovka
na Měrovice).

Pane Šírek, řada kojetín-
ských občanů o existenci
Vaší firmy mnoho neví a
neví ani o náplni Vaší čin-
nosti, mohl byste nám říci
proč jste sídlo zvolili zde?

Areál, kde dnes naše firma
v Kojetíně sídlí, patřil v minu-
losti Kovodružstvu Přerov, ve
vzdálenější minulosti zde byla
městská jatka. My jsme zde za-
čali pracovat v roce 1996, z po-
čátku v nájmu, poté jsme areál
odkoupili. Výhodou je umístění
na okraji Kojetína i solidní pro-
stor pro naši činnost. V našem
areálu působí v podnájmu také

firma Beneton, která se zamě-
řuje na autoklempířství a lako-
vání aut.

Jaká je hlavní činnost Vaší
firmy?

Zabýváme se především
opravami vozů Multicar, zpro-
středkováním výroby náhrad-
ních dílů na tato vozidla, nástav-
bami těchto vozidel a dalšími
zakázkami z oblasti kovovýro-
by. Pro úplnost uvádím, že
v Kojetíně má sídlo náš servis,
další objekt využíváme v objek-
tu motorestu ve Vrchoslavicích,
kde je prodejna.

Na první pohled je patrné,
že jste celý areál výrazně
upravili a modernizovali, i
z rozhovorů s některými
Vašimi zaměstnanci je cítit,
že Vaše firma má dobrou
perspektivu a vytváří dob-
ré pracovní podmínky.

Tyto názory zaměstnanců mě

těší, je pravdou, že jsme do cel-
kového vzhledu a image firmy
investovali značné finanční pro-
středky, především do budov a
dlažeb v areálu firmy. Toto je
velmi důležité pro naše aktivity
a obchodní kontakty.

Mohl byste uvést kolik pra-
covníků zaměstnáváte.

Celkem je to 25 zaměstnan-
ců z toho v Kojetíně 16, z nich
je polovina přímo z Kojetína.

Vozidla Multicar byla vyrá-
běna v bývalé NDR, jak se
tato značka udržela na sil-
ném německém trhu do
dnešních dnů?

Po sjednocení Německa do-
šlo u výrobce těchto vozů k po-
dobnému spojení jako v přípa-

dě Škoda a Volkswagen, vlast-
níkem je firma Hakengruppe a
ta umožňuje těmto vozidlům
existenci i na tvrdém trhu
v SRN. Dá se říci, že z původ-
ního vozu Multicar zůstala znač-
ka a myšlenka, pro kterou jsou
tyto vozy vyráběny. Technolo-
gie je srovnatelná s věhlasnými
značkami vozidel vyráběných
jinde v Evropě. Dvě třetiny těch-
to vozů končí na trhu v Němec-
ku, zbylá třetina se vyváží do 28
zemí světa.

Kolik podobných servisních
a prodejních firem pro vozy
Multicar je na území naší
republiky?

Na Moravě jsme v takovém
rozsahu jediní, menší firma exis-
tuje na Ostravsku, v Čechách
je to dalších 5 takových firem.

Jaký je odbyt těchto vozů
u nás a kdo je jejich největ-
ším odběratelem?

Jsme spokojeni s odbytem jak
nových vozů, tak i různě repa-
sovaných a opravených multi-
kár s nejrůznějšími typy násta-
veb. Zejména v posledních le-
tech máme největší zákazníky
právě ve sféře technických slu-
žeb řady měst a obcí. Naše vo-
zidla se pro svou velikost, jed-
noduchou manipulaci i přijatel-
nou cenu využívají v řadě nej-
různějších modifikací i v malých
obcích. Souží nejen pro přepra-
vu, ale i čištění nejrůznějších
ploch, odvoz odpadu apod.

Areál, který využíváte, hod-
láte nějak rozšiřovat?

Samozřejmě, že nechceme
ztratit krok především v úrov-
ni technologického vybavení
naší firmy a do technologie
budeme neustále investovat.
Rozšiřování areálu, případně
další výstavbu zatím neplánu-
jeme.

Pane Šírek děkuji Vám za
rozhovor a přeji hodně
úspěchů s vozy Multicar.

Otázky: Ing. J. Šírek
Fotografie: Archiv firmy

 Sun Moravostav spol. s r.o.
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Představujeme města a obce mikroregionu Střední Haná

Troubky

Rozsáhlý katastr obce Troubky se
rozprostírá na úrodných půdách
Středomoravské nivy a z hlediska
historie patří ke starému sídelnímu
území. Nejstarší nálezy dokazující
osídlení v tomto prostoru pocházejí
z doby kamenné (4000 - 5000 let
př. n. l.). Jedná se o kamenný seke-
romlat a menší kamennou sekerku.
První písemná zmínka o obci Troub-
ky pochází z roku 1348, podle po-
věsti založili tuto obec kolonisté z
původní osady zvané Člunek, která
ležela na ostrůvku obtékaném řekou
Bečvou. Protože se řeka často roz-
vodňovala, rozhodli se usídlit výše na
jejím břehu. Při tom je vedl svobod-
ný pán Trúbek, podle kterého se
obec začala nazývat. Troubky byly
samostatné do roku 1380, od kdy
se stávají součástí tovačovského pan-
ství, jež drželi pánové z Cimburka až
do roku 1502. Jak se měnili majite-
lé tohoto panství, měnil se i majitel
této obce, postupně se tak vystřídali
Pernštejnové, Salmové, Petřvaldové
a další rody. Od roku 1850 kdy byly
zřízeny obecní a okresní úřady, byly
Troubky přiděleny ke kroměřížské-
mu hejtmanství, a od roku 1877 se
staly součástí nově zřízeného přerov-
ského hejtmanství. Od roku 1884
se obec stala součástí soudního okre-
su Přerov.

Dominantou obce je kostel Sva-
té Markéty z konce 17. století. Jeho
interiér byl opraven, instalován byl
nový oltář a  tak je tato památka
opravena po značném postižení
povodní v roce 1997. Z dalších
památek, zapsaných v Ústředním
seznamu památek ČR je třeba zmí-
nit sochu Svatého Amanda, stojící
na hřbitově, která je dílem vrchol-
ného baroka z dílny B. Fritsche a je
vytesána z mušlovitého vápence a
pomník na hrobě šesti amerických
letců, který je novodobým sochař-
ským dílem, připomínající letecký
souboj dne 17. prosince 1944, při
kterém  se u Troubek zřítil americ-
ký bombardér B 24.

Současné Troubky jsou nejlidna-
tější obcí okresu Přerov a mají při
tom i nejrozsáhlejší katastr, v obci
žije 1965 obyvatel a katastrální vý-

měra činí 2123 hektarů. Obec řídí
15-ti členné zastupitelstvo, složené
ze 6 nezávislých, 5 členů KDU-ČSL
a 4 členů KSČM. V obci jsou zříze-
ny mateřská a základní škola, nej-
větší firmou je Troubecká hospodář-

František Němčák
starosta obce Troubky

ská a.s., vzniklá transformací z bý-
valého zemědělského družstva, dále
zde sídlí zelinářská firma Zeltr a sto-
lařská výroba Paramat, Pila Dostál
či firma Marat podnikající v oblasti
zemních prací.

Současnou podobu obce výraz-
ně ovlivnila katastrofická povodeň
v červenci 1997. Troubky byly po-
stiženy nejen materiálně, ale i po-
čtem obětí, na jejichž památku byl
před budovou obecního úřadu od-

halen pomníček. Tři roky po této
události však návštěvník obce těž-
ko uvěří, že zde k podobné kata-
strofě došlo. Obnova obce probíha-
la a probíhá velmi intenzivně, dů-
kazem je pět vybudovaných domů
s pečovatelskou službou, rekon-
strukce veřejného osvětlení a míst-
ních komunikací i podoba nové vý-
stavby rodinných domů. Kromě již
zmíněného dokončení úprav interi-
éru kostela připravuje obec výstav-
bu čističky odpadních vod.

Dnešní Troubky jsou skutečně
moderně upravenou obcí, kde ná-
vštěvník jen marně nachází stopy
po tragických událostech  roku
1997, obci, která se i nadále usi-
lovně věnuje modernizaci a neustá-
le zlepšuje svou tvář. Mezi zajíma-
vosti okolí Troubek patří také ne-
daleký soutok řeky Moravy a Beč-
vy, rozsáhlá štěrkopískoviště, kte-
rá jsou vyhledávaným rájem rybá-
řů nebo lužní lesy, táhnoucí se po-
dél Moravy. To vše činí z Troubek
ideální cíl pro každého návštěvní-
ka tohoto koutu Hané.
Z podkladů Obecního úřadu Troubky

zpracoval: Ing. J. Šírek
Fotografie: Archiv OÚ Troubky

Jez na řece Bečvě u Troubek

Kostel sv. Markéty

Povodeň v červenci 1997 Ukázka nové výstavby po povodni
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Po odchodu kněze Stanislava,
žádali kojetínští biskupa, aby jim
ustanovil za faráře kněze Matěje
Sekeru, faráře ve Vrahovicích. Bis-
kup však nevyhověl a poslal
do Kojetína kněze Longina Side-
ria, dosavadního faráře plumlov-
ského a současně také ustanovil
nového školního rektora. Oba byli
uvedeni ve svůj úřad v neděli Jubi-
late roku 1584. Biskup doporučil
nového faráře jak farníkům ( „ Ma-
jíce žádost vaši v paměti a na to
myslíce, abychom vás dob-
rým,pořádným a katolickým kně-
zem....opatřili ctihodného kněze
Longina Sideriusa....za faráře va-
šeho dosazujeme a potvrzujeme“),
tak také i tovačovskému úředníko-
vi, jehož žádal, aby nad ním držel
ochranou ruku. Zároveň tovačov-
ského úředníka žádal, aby poručil
kojetínským, aby faráře posloucha-
li a čím jsou mu povinni, aby mu
dávali.

Z dějin fary kojetínské a farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - 3. část

Longinus v Kojetíně zůstal
do roku 1587, kdy byl přeložen
do Uherského Hradiště. O jeho po-
bytu v Kojetíně víme jen velmi
málo. V roce 1585 si na něho stě-
žoval u biskupa Adam Falkenhon
z Glošku. Čeho se stížnost týkala
nevíme. Biskup však této stížnosti
přikládal velký význam, neboť si
pozval k sobě do Kroměříže jak ob-
žalovaného, tak i žalobce. Zdá se,
že se Longinus obhájil, protože
není známo, že by byl potrestán.

Do doby Longinova působení
v Kojetíně spadá vysvěcení zdejší-
ho rodáka na kněze. Byl jím Miku-
láš Stanislav z Kojetína. ten pochá-
zel z nekatolických rodičů, panem
z Pernštejna byl poslán na jezuit-
ské školy do Olomouce, kde se stal
katolíkem. Z Olomouce odešel na
studia do Prahy, kde přijal také nižší
svěcení.jelikož však neměl propouš-
těcí dekret, dopustil se přečinu proti

dekretu tridentského koncilu. Svě-
cení na podjáhna přijal 9.listopa-
du od biskupa Stanislava Pavlov-
ského. Ke svěcení na kněze udělil
mu biskup Pavlovský 25. listopa-
du 1586 propouštěcí list, aby je
mohl přijat z rukou pražského ar-
cibiskupa.

Longinovým nástupcem se stal
na Nový rok 1588 jeho bratr Vra-
tislav. Kojetínští jej slyšeli již dříve
kázat a neměli proti němu námi-
tek. Prohlásili však, že jej nemo-
hou přijmout bez vědomí vrchnos-
ti. Ze strany vrchnosti však námit-
ky nebyly a tak se Vratislav koje-
tínským farářem stal. Spokojen
však v Kojetíně nebyl, protože měl
„ špatné a dosti nuzné vyživení.“
Kojetínští mu zadržovali starý plat,
který vycházel kojetínským farářům
z radnice, totiž 20 zl. ročně. Vrati-
slav se obrátil v roce 1592 na bis-
kupa s prosbou, aby mu buďto do-
pomohl ke zmíněnému platu nebo
aby jej opatřil jinou farou. Protože
Kojetínští byli s farářem spokojeni
obrátil se biskup na tovačovského
úředníka Jindřicha Blektu z Oute-
chovic, aby při příležitosti obnove-
ní kojetínského úřadu, které se
mělo stát 4.června 1592, působil
na Kojetínské tak, aby svou povin-
nost vůči faráři splnili („... za to vás
žádáme, aby knězi Vratislavovi,
nynějšímu faráři svému, jako i pře-
dešlým, pro lepší vychování tako-
vých 20 rýnských, tak, aby on také
z lepší chutí a bedlivostí ouřadu a
povinnosti své za dosti činiti mohl

a při nich dýle pozuostati příčinu
jměl, vydávali...“). Kojetínští patr-
ně faráře uspokojili, protože v Ko-
jetíně zůstal ještě další dva roky.
V roce 1594 byl biskupem inves-
tován na faru v Bystřici u Pernštej-
na. Avšak na žádost Tovačovských,
tovačovského úředníka a tovačov-
ského pána biskup toto ustanove-
ní zrušil a posla jej za faráře do
Tovačova a do Kojetína dosadil
Ondřeje Magoviussa.Ten však měl
v Kojetíně zdravotní potíže a pro-
to žádal o přeložení. Biskup jej tedy
přeložil do Bystřice nad Pernštej-
nem. Kojetínským farářem jmeno-
val Zikmunda Ungara, dosavadní-
ho faráře ve Smržicích. Ten však
vydržel v Kojetíně jen tři ro-
ky.Odtud odešel do Kokor.Dalších
deset let nemáme o kojetínské faře
zprávy. Až v roce 1610 se dovídá-
me, že, že v Kojetíně zemřel kato-
lický farář Matouš Laurencius. Po
jeho smrti byl 28. listopadu 1610
na kojetínskou faru investován Vác-
lav Hanzlerus, který v roce 1614
odchází do Mostkovic na plumlov-
ské panství. Do Kojetína byl dosa-
zen Albert Vroblicius. K zesílení
katolické reformace v Kojetíně
povolal v roce 1617 majitel tova-
čovského panství jezuity z olo-
moucké koleje. jejich úsilí však bylo
marné. Zakázali sice zpěv nekato-
lických písní a předepsali písně
katolické, kázali i zpovídali, ale
nekatolíků neubývalo.

Dr.František Řezáč
(pokračování příště)

Kojetínský hudební život se v minulosti soustřeďoval kolem varhaníků
působících při farním kostele v Kojetíně. V době třicetileté války koje-
tínský kostel vyhořel. Opraven byl v roce 1659 a teprve z této doby
máme první zprávy o tom, kdo zde jako varhaník působil a kdo se
o Kojetín po hudební stránce staral. Byl to Matyáš Rogar, o němž je
zmínka roku 1664 a po něm Johanes Oswald roku 1674.

Koncem 17.století byl roku 1692 vystavěn kostel nový, dnešní.
Z varhaníků, jinak organistů, jak se jim říkalo, jsou od počátku 18.stole-
tí zaznamenáni: Franc Nickl, před rokem 1715, Václav Miška, až do
roku 1728.Po něm Jan Vydra, až do roku 1748, po Vydrovi Leopold
Raučka, až do konce sedmdesátých let. Je dost možné, že byl varhaní-
kem až do roku 1788.

Do tohoto roku byla v Kojetíně škola pouze jednotřídní. Stála při
bráně Kroměřížské. Teprve roku 1789 byla zřízena druhá třída a Koje-
tín měl učitele dva. Prvního učitele obsazovala vrchnost, druhého obec.
První měl jako všude jinde při farních školách titul „ chori et schoale
rektor „ - ředitel školy a kůru. Aby stačil všechny své povinnosti ve škole
i kůru držel si rektor placeného pomocníka učitelského či školního mlá-
dence. Ten vypomáhal svému principálovi ve škole i na kůru při zpěvu a
kostelní hudbě.

Historie chrámové hudby v Kojetíně
V Kojetíně však byl kromě rektora a jeho pomocníka ještě varhaník či

organista. Rektor řídil zpěvy a chrámovou hudbu o církevních slavnos-
tech a pohřbech. Organista či varhaník hrál na varhany.

Bylo tedy varhanictví při kojetínském kostele odedávna funkcí samo-
statnou a potrvalo až do roku 1789, kdy bylo přiděleno učiteli první
třídy či rektoru. Od té doby byl rektor též varhaníkem.
Jejich jména, jak po sobě následovali:

Antonín Přibil, rektor a organista v letech 1789 - 1810, Antonín
Steinmacher, rektor a organista 1810 - 1844. V roce 1844 působil
v Kojetíně jako varhaník František Pacholík.Po Antonínu Steinmache-
rovi byl rektorem a organistou František Látal.Vedle něho byl samostat-
ným placeným varhaníkem učitel Jan Trpík.

Po smrti Františka Látala nastoupil Josef Jančík, který měl už titul
regenschori - ředitel kůru. Jan Trpík zůstal nadále varhaníkem. Josef
Jančík zastával funkci varhaníka až do své smrti v roce 1911. V jeho
stáří mu vypomáhal varhaník Jan Králík z Měrovic, který zde zůstal až
do roku 1912.

Chrámový sbor byl při zpívání mší vždy doprovázen vedle varhan také
orchestrem, který byl velký. Kromě houslí, viol a kontrabasů, byly vždy
2 flétny, 2 klarinety, 2 hoboje, 2 fagoty, 2 trumpety, 2 horny, tympány.
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Zvláštní zmínku zasluhuje kratičká poznámka na jedné skladbě: „Provo-
zováno za duši Beethovena r. 1827.“ Tedy v roce, kdy tento hudební
génius zemřel, se za něho v Kojetíně zřejmě sloužila zádušní mše svatá.

Dalším znamenitým varhaníkem, hudebníkem a skladatelem byl ředitel
kůru František Žák.Působil v Kojetíně od roku 1912. Za jeho éry dosáhlo
pěstování hudby a zpěvu v Kojetíně vrcholu. Měl vlastní hudební školu.
Ze svých žáků sestavil vlastní kapelu. Každoroční produkce žáků jeho školy
byla opravdovým svátkem. Nezapomenutelné bylo provedení krásných
českých vánočních mší Mýtného a Kolaříka, které se svým orchestrem a
chrámovým sborem provedl v Kojetíně poprvé. V roce l914 nacvičil Fran-
tišek Žák Blodkovu operu „ V studni.“Vlivem 1. světové války však byla
veřejně provedena až v roce 1920. Roli Lidunky zpívala Žákova dcera
Marie, pozdější členka Národního divadla v Ostravě. Roli Verunky zpívala
Lid. Řezníčková. Operu řídil syn Františka Žáka , František Žák ml., který
později působil jako dirigent filharmonie ve Švédsku.

V letech 1916 - 1918, kdy byl František Žák na vojně, byl varhaní-
kem Ladislav Procházka .František Žák působil v Kojetíně do roku 1922.

Po Františku Žákovi se stal ředitelem kůru Edvard Avara, který zde
působil až do roku 1925. Měl též vlastní hudební školu. Za svého půso-
bení nacvičil řadu českých mší ( Treglera, Říhovského, Marhulu aj.).

Od roku 1925 nastoupil jako varhaník a ředitel kůru Josef Halata,
který zde působil až do roku 1947. Se svým pěveckým sborem nacvičil
několik neznámých mší ( Gollera, Gymbra, Rybu). S pěveckým sborem
účinkoval též při různých slavnostech v sokolovně a v orlovně.

Od 1.prosince 1947 byl ustanoven novým ředitelem kůru Leopold
Jurčík.Uvedl se hned první Vánoce, kdy na kůru zpíval nově ustavený
chrámový sbor. V roce 1948 byla nacvičena vánoční mše „ Hej mistře „
Jana Jakuba Ryby a později mnoho dalších duchovních skladeb.

Za působení Leopolda Jurčíka byly postaveny nové, krásné, třímanu-
álové varhany. Peníze na ně byly získány především sbírkami. V „Pamě-
tech fary kojetínské“ je zapsáno:“ Farář, kooperátor a varhaník navštívi-
li všechny rodiny ve farnosti a většinou všude se stkali s pochopením.
Farníci rádi obětavě přispěli.“ Na straně 260 „Pamětí“ je zapsáno: ... u
varhan sedával a svou krásnou hudbou potěšoval srdce věřících k oslavě
Boha varhaník Leopold Jurčík.“

V letech 1953-54 sloužil Leopold Jurčík *ve smutně proslulých PTP.
Po tuto dobu jej zastupoval František navrátil z Měrovic. Leopold Jurčík
zemřel 4. září 1986.

Nástupcem Leopolda Jurčíka se stal František Navrátil z Měrovic. Po-
stupně byly pod správu kojetínské fary zařazovány farnosti Měrovice
(od roku 1983), Polkovice (od roku 1991), Křenovice (od roku 1996).

Mnoho roků byly v neděli a svátky slouženy nejméně 4 mše svaté a to
v 7,00 hod. v Kojetíně, v 8,00 hod. v Měrovicích, v 9,30 hod. v Koje-
tíně a v 11,00 hod. v Polkovicích. Pro varhaníka do Měrovic, vzhledem
ke špatnému vlakovému spojení, jezdil často pan farář P.Jaroslav Kaláb
sám. Spolu pak jezdili po jednotlivých farnostech a v poledne jej pan
farář opět zavezl do Měrovic. Často bývala mše svatá také ve Stříbrni-
cích, v kapli na hřbitově, kde se hrálo na elektrofonické varhany, zakou-
pené farním úřadem v Kojetíně.

Chrámový sbor, vybudovaný Leopoldem Jurčíkem, byl dále rozšířen.
Zvláště úspěšné bývalo provedení půlnoční mše J.J. Ryby „ Hej mistře
„,kdy zpívalo až 50 zpěváků s doprovodem varhan a orchestru. Orches-
tr byl složen z dechových nástrojů, houslí, basy a tympánů. Na violu a
celo v Kojetíně, ani v okolí, nikdo nehrál. Provedení vánoční mše řídil
Milan Juřena, kapelník místní dechovky, jejíž členové se produkce zú-
častnili. Neméně úspěšné bývalo provedení pašijí a dalších duchovních

skladeb o Velikonocích.
Samostatný chrámový sbor se udržel také v Měrovicích.

Škoda, že se dnes nezpívá s takovým nadšením jako dříve. Současnému
chrámovému sboru chybí mladší generace. Nemalou měrou přispívá k roz-
květu chrámové hudby paní Eva Kamarádová, která v Kojetíně již několik
roků vede scholu, která pracuje také v Křenovicích.

Od ledna 1999 hrají při bohoslužbách v Kojetíně mladí varhaníci a to
Ladislava Frýbortová, Eva Kamarádová, Eva Otáhalová a Martin Kočička.

V září 1999 byl jmenován novým ředitelem kůru a varhaníkem Mar-
tin Kočička.

V současnosti je hra na varhany v jednotlivých kostelích, které
jsou spravovány kojetínským farním úřadem zajištěna takto:
v Kojetíně hrají: Ladislava Frýbortová, Eva Kamarádová, Eva Otáhalová,
v Měrovicích hraje: František Navrátil (od roku 1942),
v Křenovicích hraje: Světlana Němčáková, Monika Škařupová,
v Polkovicích hraje: Lenka Bártová.

Samostatnou kapitolou jsou pohřby, na kterých v rozsahu všech far-
ností spravovaných farním úřadem v Kojetíně hraje nadále František
Navrátil. Nejvíce církevních pohřbů bylo v roce 1992 a to 105. Bylo to
v době, kdy P.Kaláb zastupoval nemocného pana faráře v Tovačově a
z Kojetína byla zajišťována většina církevních pohřbů také nejen v Koje-
tíně, Měrovicích, Křenovicích, Polkovicích, ale také v Tovačově, Lobo-
dicích a Stříbrnicích.

Škoda, že dnes není nikdo, kdo by hrál při pohřbech na housle, tak
jak svého času hrávali Leo Horák a po něm Rudolf Svoboda.

Současný duchovní správce P. Pavel Ryšavý usiluje o provedení něko-
lika koncertů duchovní hudby do roka, aby se v plném lesku projevila
krása varhan, nástroje, který postavila firma Rieger Krnov.

Mnohé se změnilo. Společenské postavení varhaníka nemá dnes již
tu váhu, jakou mělo ještě před druhou světovou válkou. Krása varhanní
hudby, umocněná krásným prostředím chrámu, však zůstane nepřeko-
nána. Vnímavý posluchač v ní najde útěchu a povzbuzení v čase zármut-
ku i radosti, stejně dnes, jako před léty.

František Navrátil
Prameny:
Vožda,Gustav, Hudba a zpěv v Kojetíně. In:Kojetínsko - město Kojetín a
okolí.Vydala Národohospodářská propagace ČSR. Brno,1933.
Paměti fary kojetínské, od roku 1898.

Pozvánka
V sobotu dne 11.listopadu 2000 v 18.30 hodin se

v chrámu na Nebevzetí Panny Marie v Kojetíne koná
koncert duchovní hudby. Vystoupí chrámový sbor

z Brna.

Srdečně zveme co nejširší veřejnost !

Prodej knih
s náboženskou tematikou, MC, CD a knih pro děti se

uskuteční v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Kojetíně

od  5. 11. do 26.11.2000  vždy v neděli od 14.00 do
16.00 hodin.

Aktuální informace na nástěnce u kostela.
Vhodný vánoční dárek !
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Základní škola Kojetín, ul. Sv. Čecha

Vzdělávací nabídka SOU, OU a U stavební v Přerově

„Motýl-aneb výlet trochu jinak“
Ano, takto zní ofi-

ciální název projektu
k němuž byla naše
škola přizvána. Neta-
jíme, že nám oslove-
ní manželů Janíko-
vých z nadace Zdra-
vý životní styl z No-
vého Jičína trošinku
zalichotilo, neboť tuto
nabídku obdržely jen
tři školy přerovského
okresu. Po schválení našeho dílčího projektu a nutných přípravách jsme
tedy mohli vyrazit:

Kdy ? 9.10.2000 ráno /vlakem a pak autobusem/ a jako „motýlci“
jsme se „vznášeli“ do 12.10.2000.

Kam? Zakotvili jsme ve školícím středisku v Tršicích, kde bylo vzorně
postaráno o naše pohodlí i bříška.

Ale to nejdůležitější je vysvětlit, proč vlastně „motýlci“ a „motýlí výlet“.
   Jak je z názvu zastře-
šující nadace patrné, náš
pobyt byl zaměřen na
zdravý životní styl, k ně-
muž patří jak zdravá
strava, tak „zdravý“ ná-
hled na zdraví škodlivé
látky /alkohol, cigarety,
drogy/, pohyb, život
v příjemném životním
prostředí atd., ale v ne-
poslední řadě „zdravé“

mezilidské vztahy. Toto vše se lépe mění k lepšímu či lepším uchovává
jsme-li pozitivně naladěni. A naladit se do plusu se podaří tomu, kdo si

může, ale hlavně umí vážit sám sebe. Pokud na sobě vnímá jen své
špatné stránky, připadá si nicotný a neužitečný jako housenka, ale po-
kud se mu podaří „rozevřít si nad sebou svůj deštník sebeúcty“ - housen-
ka se zakuklí a promění se v motýlka, který dokáže pestrostí svých barev
rozjasnit všední šeď.

Náš pobyt nebyl o učení, byl o prožívání, hledání a nalézání - názorů,
postojů, ale především sebe sama.

Každý z 30 účastníků /žáků 8.A, 8.B a 9. třídy/ si s sebou odnesl
drobné dárečky včetně pytlíčku s dobromyslem /dobré mysli není nikdy
dost/, ale pevně věříme, že ještě i něco navíc!A dost možná, že se „vklad“
s „motýlího výletu“ projeví až mnohem mnohem později.

Mgr. Pavlína Pazderová
Mgr. Miluše Štefanová

Běh Terryho Foxe na ZŠ Kojetín, Sv. Čecha

V boji proti zákeřné
nemoci se rozhodl Ter-
ry Fox běžet napříč Ka-
nadou a uspořádat sbír-
ku finančních prostřed-
ků na výzkum rakovi-
ny. Za 143 dní uběhl
5.565 km, denně ab-
solvoval dávku téměř
rovnou délce maratón-
ské tratě.

Naši žáci se také již
tradičně zúčastnili tohoto běhu a přispěli finanční částkou na léčení a
výzkum nemoci. Naše škola přispěla částkou ve výši 572,20 Kč, kterou
zaslala na konto běhu Terryho Foxe.

Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných one-
mocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou.

ŠKOLNÍ ROK 2001/2002
Žákům z 9. tříd ZŠ tříleté učební obory SOU zakončené
závěrečnou zkouškou a výučním listem
33-56-H/003 TRUHLÁŘ pro dřevěné konstrukce
36-52-H/001 INSTALATÉR
36-55-H/001 KLEMPÍŘ stavební výroby
36-57-H/003 MALÍŘ stavební výroby
36-64-H/001 TESAŘ
36-67-H/001 ZEDNÍK
36-69-H/001 POKRÝVAČ
32-52-H/001 BRAŠNÁŘ-BRAŠNÁŘKA

Žákům z 9. tříd Zvláštních ZŠ tříleté učební obory OU
zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem
33-56-E/004 Tesařské a truhlářské práce -

   truhlářské práce ve stavebnictví
36-57-E/004 Malířské práce - malířské

   a natěračské práce
36-67-E/001 Zednické práce

Žákům, kteří ukončí docházku v 6., 7. nebo 8. třídě ZŠ,
dvouleté učební obory U zakončené závěrečnou zkouškou a
výučním listem
36-57-E/008 Malířské a natěračské práce
36-67-E/003 Stavební výroba
65-51-E/001 Provoz společného stravování

Pozvánka
Vedení SOU, OU a U stavebního v Přerově, Bří Hovůrkových 17,

tel.: 0641/208256-8
pořádá v pondělí 12. prosince 2000 od 8:00 do

18:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na svých pracovištích v Přerově, Bří Hovůrkových 17 a v Kojetí-
ně, Křenovská 676, tel.: 0641/762258-9

Srdečně zveme své budoucí žáky s rodiči k prohlídce naší školy.
Malé občerstvení je samozřejmostí, drobný dárek jistě potěší......

Odborný výcvik probíhá souběžně i na odloučeném pracovišti v Kojetí-
ně, Křenovská 676, tel.:0641/762258, fax: 0641/762753

Účastí v jednoletém Kurzu doplnění učiva ZŠ lze získat vysvědčení, kte-
ré dokládá splnění povinné školní docházky.

Zveme všechny zájemce k prohlídce našich areálů v Přero-
vě, ul. Bří Hovůrkových 17 a v Kojetíně, ul. Křenovská 676
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště sta-
vební Bří Hovůrkových 17, 750 02 Přerov, tel.: 0641/
208256-8, fax: 0641/201182
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Gymnázium Kojetín informuje

Počátkem měsíce července byla v ulici S. Čecha č.p. 683 a na pro-
stranství před poliklinikou zahájena přístavba devíti učeben a sportovní-
ho areálu pro potřeby místního gymnázia Provádí ji kroměřížská firma
Wachal a.s. a dokončená bude v prosinci letošního roku. Investorem
celé stavební akce je Gymnázium Kojetín, nepostradatelnými spolutvůr-
ci se stali starosta města Kojetína Ing. Mojmír Haupt a poslanci Ing.
Pavel Hönig a pan Miroslav Kapoun. Díky jejich schopnosti získat fi-
nanční prostředky ze státního rozpočtu bude Kojetín bohatší o objekt za
19 mil.Kč.

Přístavba je zcela v souladu s koncepcí rozvoje školství v Kojetíně a
s požadavky gymnázia. V současné době máme pronajaty prostory ZŠ
Sv. Čecha a ještě před dvěma roky jsme na vlastní budovu ani nepomýš-
leli. V roce 1993, kdy gymnázium vzniklo, jsme byli spokojeni s tím, co
nám ZŠ poskytla, a když jsme o něco později mohli díky zájmu ze strany
města realizovat v pronajaté části budovy půdní vestavbu, měli jsme
veškeré základní potřeby pro činnost gymnázia zajištěny.

S přibývajícími léty však postupně narůstá i počet žáků a nám se
prostoru opětovně nedostává. Na jedné straně nás to těší, vždyť tato
skutečnost svědčí o stoupajícím zájmu žáků studovat na naší škole, ale
na druhé straně si začínáme citelně uvědomovat stísněnost prostor. Už
v letošním roce bojujeme s nedostatkem učeben a při nárůstu počtu tříd
na dvanáct v roce 2002 bychom tento problém řešili jen velice obtížně.

Přístavbu tvoří odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů,
laboratoře, kabinety pro vyučující a samozřejmě sociální zázemí. Kromě
zachování současných přístupů do budovy bude k její nové části zhoto-
veno točité prosklené schodiště a zajištěn bezbariérový přístup.

V původní části budovy budou žákům k dispozici nejen učebny a za-
chovalá aula, ale také knihovna se studovnou a volným přístupem
k internetu, jejíž umístění do samostatné místnosti
jsme postrádali.

Sportovní areál na pozemku před poliklinikou se bude pyšnit dvěma
víceúčelovými hřišti s propustným povrchem z umělé trávy, cvičnou te-
nisovou stěnou, doskočištěm a kratší běžeckou dráhou. Součástí projek-
tu je vybudování běžecké dráhy po obvodu celého pozemku, jenž spra-
vuje gymnázium, tribuny pro rozhodčí i diváky, cvičné horolezecké stě-
ny a dalších sportovišť, což by mělo být pořízeno v rámci tzv. druhé
etapy. Na její realizaci a na rekonstrukci a modernizaci stávající budovy
shání v současné době gymnázium za vydatného přispění Ing Höniga a
Ing. Haupta finanční prostředky.

Celá stavební akce má velký význam nejen pro gymnázium, jedinou
střední školu, která Kojetínu zůstala a dle svých možností a zaměření
město reprezentuje, ale i pro ostatní školy v obci. Do prostor na Sv.
Čecha 586, které gymnázium stavebně rozšířilo, zmodernizovalo a opra-
vilo, se vrátí první stupeň ZŠ sídlící na „ klášteře“ a užívání sportovního

areálu samozřejmě umožníme i ostatním školám.
Jak jsem se již zmínila, gymnázium je jedinou střední školou ve městě

a jako takové si na nedostatek přízně ze strany představitelů města ni-
kdy nemohlo stěžovat. Na těch současných především oceňuji schop-
nost pojímat problémy v celku, snahu zcela je vyřešit a umění hledat a
především nalézat cesty k jejich zvládnutí. Obec, která bude schopná
prosadit svého představitele stejných či podobných kvalit do zastupitel-
stva nově vznikajících krajů, se jistě nebude muset obávat, že se stane
outsidrem regionu a že bude mít potíže se sháněním finančních pro-
středků pro zabezpečení svých potřeb.

Pokud vše bude zdárně pokračovat a stavba poroste jako dosud, zahájí
Gymnázium Kojetín školní rok 2001-2002 v nové vlastní budově, kterou
si jistě zaslouží. Vždyť podle průzkumu Ústavu pro informace ve vzdělávání
SET 99 TOP 100 (žebříček 100 nejúspěšnějších gymnázií v republice)
jsme ze všech gymnázií v rámci okresů Přerov a Prostějov dosáhli nejlep-
ších výsledků. Důvěryhodnost výše popsaného průzkumu nám v průběhu
celého loňského roku potvrzovala vynikající umístění našich studentů v
různých olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR, a to i na
celostátní úrovni. Nejcennější důkaz o kvalitě gymnázia však dodaly vý-
sledky přijímacího řízení na vysoké školy, v nichž byli naši letošní absol-
venti z 91, 66 % úspěšní (na VŠ přijato 22 studentů z 24 ). Kvalitní práce
je však možné dosahovat jen za vyhovujících pracovních podmínek. Jmé-
nem Gymnázia Kojetín děkuji všem, kteří se na rozvoji naší školy podílejí,
ale i těm, kteří se o činnost gymnázia zajímají a drží nám pomyslné palce
pro štěstí. Těším se, že další talentované děti budeme moci již přivítat v
nových, pěkných a důstojných podmínkách.

 Mgr. Květoslava Švédová
 ředitelka gymnázia

„ Výprava do XIV. století“
V termínu od 29. 9. - 1. 10 2000 jsme připravili víkendovou akci na

hradě Svojanov nazvanou „Výprava do XIV. století“. Na Svojanově se
setkalo 12 mladých nadšenců do historie a šermování.

Oba víkendové dny jsme věnovaly šermu, lukostřelbě, ale velcí i malí
si chtějí hrát a tak ani o hry nebyla nouze. Večery jsme trávili gotickou
hazardní hrou - vrchcáby.

Trochu nepříjemné snad byly podzimní noci na hradě, kdy se opako-
vaně otevíraly okenice a meluzína dodávala na atmosféře.

Domácí hradní kuchyně naplňovala rytířské žaludky dobrotami, tak,
že i největší jedlíci mohli být spokojeni.

Pro tuto krásnou podzimní akci na hradě jsme si vybrali asi poslední
hezké počasí tohoto roku, které je patrné i na fotografiích, které přiklá-
dám.

Eva Bašková, vedoucí akce „Výprava do XIV. století“

Městský dům dětí a mládeže Kojetín

KOJETíN
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Akce PIZZA odpoledne
Pizza odpoledne se konalo 11. 10. 2000. Akce se zúčastnili žáci

3tř.,4tř. a 5tř. základních škol Sv. Čecha a nám. Míru. Po vzájemném
přivítání každý dostal vlastní korpus na pizzu a začalo soutěživé zdobení
o co nejoriginálnější a nejchutnější pizzu .

Děti se nadšeně vrhly do zdobení. Protože každý měl svou pizzu origi-
nální, nedalo se vyhodnotit první místo.

Odměny a dekrety za kulinářské umění obdržely všechny děti.
Akci dokumentoval na fotografiích pan Bohumil Gračka a odborný do-
hled a poradenství poskytoval pan Michal Hebnar.

Jana Bradnová, vedoucí odd. MěDDM Kojetín

Městský dům dětí a mládeže Kojetín

Výlet na Pálavu
Dne 7. 10. 2000 jsme pořádali výlet na Pálavu ve spolupráci s DDM

Orion v Němčicích nad Hanou. Každý dům dětí a mládeže si zajistil
polovinu účastníků. Společně jsme přijeli do Pavlova, odkud jsme se
pěšky vydali na procházku po Pálavských vrších. Naší první zastávkou
byl Sirotčí hrad, odkud jsme podzimní přírodou došli až na Dívčí hrady,
odkud za pěkného počasí je nádherný výhled na Mušovská jezera, který
ovšem nám nebyl dopřán.

Bohužel jsme si pro náš společný výlet vybrali velice chladné a mlha-
vé počasí, ale to nám na dobré náladě neubralo.

Eva Bašková, vedoucí odd. MěDDM Kojetín

ROZPIS ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ MĚDDM KOJETÍN

Čís. Název kroužku Vedoucí Den Čas Místo
1. Stolní tenis Mgr. Štruncová Mil. PO 14.00 Herna stol. tenisu
2. Gymnastika Mgr. Šestáková Eva PO 15.00 ZŠ nám. Míru
3. Výpočetní technika Odehnal Jakub PO 14.30 ZŠ Svat. Čecha
4. Odbíjená dívky Pátková Alena PO 16.30 ZŠ nám. Míru
5. Míčové hry starší ing. Ptáček Leoš PO 17.45 ZŠ nám. Míru
6. Keramika I. Benešovská Iva ÚT 13.30 DDM-Ztracená ul.
7. Keramika II. Mgr. Šiška Jaroslav ÚT 15.30 DDM-Ztracená ul.
8. Výpočetní technika Mgr. Šípek Zdeněk ÚT 15.30 ZŠ nám. Míru
9. Kvítko-taneční Kytlicová Jana ÚT 16.00 ZŠ Svat. Čecha
10. Klub správ. holek Bradnová Jana ÚT 14.00 DDM-Ztracená ul.
11. Angličtina II. Gračka Jiří ÚT 16.00 DDM-Masarykovo
12. Aerobik Stavinohová Petra ÚT 17.00 ZŠ nám. Míru
13. Penelope Přidalová Saša ÚT 17.30 ZŠ nám. Míru
14. Keramika Michálková Radka ST 15.00 DDM-Ztracená ul.
15. Výpočetní technika Beránek Tomáš ST 14.00 ZŠ nám. Míru
16. Výpočetní technika Beránek Tomáš ST 15.30 ZŠ nám. Míru
17. Stolní tenis Mgr. Štruncová Mil. ST 15.00 herna stol. tenisu
18. Výpočetní technika Odehnal Jakub ST 15.30 ZŠ Sv. Čecha
19. Angličtina I. Gračka Jiří ST 17.00 DDM- Ztracená ul.
20. Kalanetika Zonková Eva ST 17.30 DDM-Masarykovo
21. Keramika - dospělí Studentová Renata ST 16.30 DDM-Ztracená ul.
22. Sluníčko Dvouletá Hana ST 15.30 ZŠ Sv. Čecha
23. Košíková starší Mgr. Pavlíček Rud. ST 15.15 ZŠ nám. Míru
24. Odbíjená dívky Pátková Alena ST 17.15 ZŠ nám. Míru
25. Keramika Studentová Renata ČT 14.30 DDM-Ztracená ul.
26. Hanďák Bašková Eva ČT 15.15 DDM-Masarykovo
27. Rybáři Vychodil Luboš ČT 16.00 DDM-Masarykovo
28. Keramika Beránková Marie ČT 14.00 OÚ Polkovice
29. Keramika Beránková Marie ČT 17.00 OÚ Polkovice
30.  Míčové hry mladší Stavinoha Tomáš ČT 16.30 ZŠ nám. Míru
31. Míčové hry starší ing.Ptáček Leoš ČT 18.00 ZŠ nám. Míru
32. Plastikový model. Jedinák Josef PÁ 14.00 DDM-Ztracená
33. Sborový zpěv Mgr. Zifčáková Zuz. PÁ 14.30 Sál Masarykovo 8
34. Keramika Studentová Renata PÁ 14.30 DDM-Ztracená ul.
35. Country tance Šťastník Milan PÁ 17.00 Sál Masarykovo 8

Městský dům dětí a mládeže připravuje na LISTOPAD

1.11. Středa IV. kolo otázek Děda Vševěda
celoroční soutěž o poukaz na letní tábor

3.11. Pátek Hledáme nové D. J.
konkurz pro mladé hudebníky, kteří chtějí svůj talent
prodat. Akce je spojená s diskotékou pro děti.

8.11. Středa Přebor města Kojetín ve skoku do výšky
10.11. Pátek Setkání s kosmetičkou beseda nejen pro dívky

o způsobu, trendech a technikách líčení a péče o pleť...
15.11. Středa V. kolo otázek Děda Vševěda

celoroční soutěž o poukaz na letní tábor
16. - 19.11. Setkáníčko dobrých lidí

víkendová akce určená mládeži, která má zájem o práci
s dětmi na táborech, o víkendech nebo při soutěžích
atd.. Setkání bude ve Frenštátě pod Radhoštěm, cena
500,-Kč, informace na MěDDM.

25.11. Sobota Výlet do Aquacentra
výlet pro děti i jejich rodiče do Vodního ráje v Hradci
Králové. Cena pro dítě 285,-, dospělí 340,-Kč (vstup
do Aquacentra na 3 hodiny, doprava). Informaace na
MěDDM.

Účastníci akce „Výprava do 14. století“

Základní umělecká škola
Kojetín

hledá touto cestou sponzory,
kteří by byli ochotni podpořit

činnost této školy.
Kontaktní adresa:

Petr VACEK, ředitel,
tel.: 0641/ 76 20 93

Divadelní soubor Hanácká scéna
Městského kulturního střediska
v Kojetíně hledá nové členy souboru
všech věkových skupin, zejména
z řad mládeže.
Přihlásit se můžete na Městském kul-
turním středisku - Sokolovna Kojetín,
(0641/ 76 20 46), kde také získáte bliž-
ší informace o činnosti DS Hanácká
scéna.

ŠRÁMKOVÁ - KOŠŤÁLKOVÁ
VÝROBA ODĚVŮ

- zakázkové šití, malé série, opravy

Adresa : Nová ul. 1402, Budova SBD - pod-
chod,  752 01 Kojetín
 ( 0641/ 76 35 96)
Provozní doba : úterý, čtvrtek, pátek - 8.00
- 15.30 hodin
 pondělí, středa - 8.00 - 17.00 hodin
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ŘEDITEL ODBORNÉHO UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY
VYHLAŠUJE 2. KOLO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA PRODEJ:

1. Předmět prodeje:
objekt občanské vybavenosti č.p. 56 na pozemku parc. č. 55 včetně

stodoly, kůlen, přístřešku a venkovních úprav, parc. č. 55, zastavěná
plocha, o výměře 964 m2 vše zapsané na LV č. 483 u Katastrálního
úřadu v Přerově pro katastrální území Křenovice u Kojetína, obec Kře-
novice, okres Přerov.

2. Popis objektu:
Objekt je bývalá zemědělská usedlost postavená z vepřovic, která byla

okolo roku 1950 upravena na prostory pro výuku žáků. V přízemním
objektu se nachází 8 místností o průměrné podlahové ploše 28 m2 a
WC. Do většiny místností je vstup přímo z nádvoří. V objektu je zave-
den rozvod elektrické energie (220 V i 380 V), městský vodovod a
objekt je vytápěn ústředním topením s plynovou kotelnou. Objekt je
zastřešen z části vlnitým eternitem, eternitovými šablonami, pozinkova-
ným plechem a pálenými taškami. Součástí parcely je přístřešek o vý-
měře 40 m2 a stodola o výměře 150 m2. Zbývající část parcely tvoří
zatravněné nádvoří.

3. Konání veřejné soutěže:
Veřejná soutěž se koná ve čtvrtek 16. listopadu 2000 v ředitelně Od-

borného učiliště a Praktické školy, Křenovice 8, v 10.00 hodin. Veřejné
soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let a právnické oso-
by, které mohou v ČR nabývat nemovitý majetek (dále jen „uchazeč“).

4. Doručování nabídek:
Nabídky je možno doručit osobně do výše uvedeného data a hodiny

do kanceláře Odborného učiliště a Praktické školy, Křenovice 8 nebo
doporučeným dopisem s označením „Veřejná soutěž“ na adresu:

Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice,752 01 Kojetín.
Při osobním doručení se osoba pověřená předáním nabídky prokáže

platným osobním průkazem totožnosti, případně zmocněním, pokud
bude zastupovat právnickou osobu. O předání nabídky bude vystaveno
potvrzení vyhlašovatele o převzetí.

Odborné učiliště a Praktická škola Křenovice
5. Minimální prodejní cena:

Minimální prodejní cena: 320.000,- Kč
z toho objekt občanské vybavenosti: 300.000,- Kč
pozemek parc.č. 55   20.000,- Kč

6. Kriteria soutěže:
Vítězem veřejné soutěže se stane uchazeč s nejvyšší nabídkou. Kupu-

jící bere na vědomí, že prodej veškerých pozemků z vlastnictví státu
podléhá dle § 14 odst. 8 a § 35 vyhlášky FMF č. 119/1988 Sb. výjimce
udělené Ministerstvem financí. Kupující přebírá spolu s majetkem pří-
padné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe po-
vinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude v budoucnu požadovat
eventuelní úhradu těchto závazků od státu.

7. Úhrada kupní ceny:
Kupní cena bude kupujícím uhrazena při podpisu kupní smlouvy, po

uhrazení kupní ceny lze podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

8. Další podmínky:
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo celou soutěž zrušit nebo ne-

vybrat žádného z účastníků. V takovém případě má vyhlašovatel právo
soutěž opakovat.

Josef PLESNÍK
ředitel školy

Odborné učiliště - praktická škola Křenovice
n a b í z í

stručný přehled výrobků zhotovovaných pro veřejnost - šití oděvů:
utěrky, chňapky, ložní povlečení, dekorační polštářky, trenýrky, ber-

mudy, zástěrky, šatové zástěry, pyžama, noční košile, sukně, kalhoty,
halenky, košile, vesty, pracovní oděvy, tašky, jednoduché bundy, šaty,
šatové kabátky a jednoduché opravy oděvů.

Informace:
Křenovice č.p. 8, 752 01 Kojetín

Telefon: 0641/769 045, 769 059, Fax: 0641/769 059
E-mail: ouaprskrenovice@iol.cz

* Divadelní představení pro děti ve volné dny „KAMARÁDI ZA
POKLADEM“
v neděli 5.listopadu 2000 v 14.30 hodin - Sokolovna Kojetín. Vstup-
né : 20,- Kč.

* Výchovný koncert cimbálové muziky „RÉVA“ pro žáky základ-
ních škol v pondělí 13.listopadu 2000. Začátky koncertu 8.00, 9.00,
10.00 a 11.00 hodin.

* Módní přehlídku „Podzim, zima, společenské odívání“
ve čtvrtek 16.listopadu 2000 v 19.30 hodin - Sokolovna Kojetín.
Vstupné : 30,- Kč

* Divadelní představení „MEDICÍNSKÉ HISTORKY“ v podání
Divadelního spolku „Na Štaci“ z Němčic na Hané v neděli 26.lis-
topadu 2000 v 18.30 hodin - Sokolovna Kojetín. Vstupné : 30,- Kč

Soubor inscenaci nastudoval pod režijním vedením Petra Vaňka za hu-
debního doprovodu cimbálové muziky PRIMÁŠ z Přerova.

DS „Na Štaci“ je ochotnickým souborem s dlouholetou tradicí, který se
může pochlubit účastí na národních přehlídkách vesnických amatérských
divadel ve Vysokém.

Městské kulturní středisko Kojetín zve na ...

PŘIPRAVUJEME
* Vánoční koncert z děl klasiků v pondělí 4.prosince 2000 v 19

hodin - Sokolovna Kojetín. V podání žáků a pedagogů ZUŠ Kojetín
uslyšíte skladby Vivaldiho, Chopina, Schuberta, Händla, ale také ko-
ledy v podání dětského pěveckého sboru.

* Zájezd do PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNÉ v sobotu 9.prosince 2000 s
návštěvou vánočních trhů. Cena zájezdu : 350,- Kč
Přihlášky : Městské kulturní středisko, nám. Republiky 1033,

752 01 Kojetín ( 0641/ 76 20 46)

Městská knihovna v Kojetíně rozšiřuje od 1.listopadu 2000
nabídku svých služeb o veřejně přístupný INTERNET
v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře možnost jej využívat budou
mít i návštěvníci z řad dětí starších 12 let.
Provozní doba : pondělí středa - 13.00 - 17.00 hodin

úterý čtvrtek - 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
pátek, sobota - 8.00 - 12.00 hodin

Poplatky za užívání INTERNETU - každá započatá půlhodina :
registrovaní čtenáři : 10,- Kč ostatní : 20,- Kč

Uživatelé si budou moci rezervovat ( osobně nebo telefonicky)
použití INTERNETU na určitou hodinu.
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Ze sportu

Po delší odmlce se Vám představuje oddíl kanoistiky, který má v na-
šem městě dlouholetou tradici. Činnost našeho oddílu byla vždy bohatá,
na což si vzpomíná jistě mnoho členů pamětníků jak starší, tak i střední
generace.

Sídlo oddílu je v kojetínské loděnici, která leží ve velmi pěkném pro-
středí na soutoku řeky Moravy a Mlýnského náhonu. Mnoho generací
budovalo s láskou a péčí zdejší areál pro nadšené sportovce, kteří milují
vodu, a proto dnes máme jednu z nejhezčích a nejvybavenějších loděnic
na Moravě.

Tradici vodního sportu v Kojetíně těžce narušila povodeň v roce 1997.
Citelně zbrzdila činnost oddílu a tím přerušila pořádání známého Mo-
ravského poháru - memoriálu K. Fojtácha, který se zde pořádá již více
než 40 let.

Úspěchy našich závodníku v předchozích letech na závodech České-
ho poháru v Račicích a Ostrožské Nové Vsi nás povzbudily v přípravě
tohoto závodu. Moravský pohár se konal dne 16. září 2000 za účasti
7 sportovních oddílů, a to z Kojetína, Olomouce, Přerova, Hranic, Frýdku
- Míst ku, Ostrožské Nové Vsi a ze Slovenské republiky přijeli závodníci
z Trenčína.

Více než 100 závodníků soutěžilo ve 12-ti disciplínách v 6-ti věko-
vých kategoriích. Z našich sportovců se velmi dobře umístili:
benjaminci:

Kajak - K1 - 2. místo - Ondřej Vašíček, 3. místo - Jakub Šubík
Kanoe - C2 - 2. místo - Jakub Šubík, Karel Kočička

benjaminky:
Kajak - K1 - 4. místo- Marie Braunerová

žačky:
Kajak - K1 - 7. místo - Monika Stržínková

junioři:
Kajak - K1 - 2. místo - Luboš Machala, 3. místo - Radim Toráč

muži:
Kanoe - C1 - 3. místo - Petr Hřeblo, 5. místo - Tomáš Janoušek, kteří
startovali za oddíl Dukla Praha.
Nelze nevzpomenout kategorii veteránů, kde nám v překrásném 5-ti

kilometrovém závodu na C1 udělal 2. místem radost náš dlouholetý
oddílový trenér Pavel Válek.

Všichni úspěšní závodníci byli oceněni za své výkony medailemi, di-
plomy a věcnými cenami, které předával starosta města Kojetína ing.
Mojmír Haupt.

Jak bývá u vodáků zvykem, tak i
my jsme se večer sešli u táborové-
ho ohně ke zhodnocení závodů.
Shodli jsme se, že dobře vykona-
ná práce při úpravách loděnice, vy-
nikající vodní podmínky, organiza-
ce závodů, dobré výsledky našich
mladých sportovců v republikovém
měřítku, podpora Města Kojetín a
ostatních sponzorů - firma pana
Kalovského a firma pana Poláka,
podpora vrcholového rozhodčího
pana Nezhyby nás opravňuje po-
kračovat v příštích letech v pořádání tohoto Moravského poháru.

V roce 2001 budeme slavit 50. výročí založení oddílu vodních sportů
v Kojetíně. Máme před sebou mnoho práce a cílů. Příprava závodníků
na závody, nábor nových členů, reprezentační ples, pořádání Morav-
ského poháru a vyvrcholením by mělo být Mistrovství ČR v maratónu,
o jehož přidělení do Kojetína jsme již Český svaz kanoistů požádali.

Příznivce kanoistiky zveme na naše akce v příštím roce vodáckým
pozdravem AHOJ !

Robert Brauner
Za výbor oddílu

TJ Ingstav Kojetín - oddíl kanoistiky
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Ze sportu

Zprávy z tenisu

Během měsíce srpna a září se na kurtech Sokolovny uskutečnily významné tenisové akce.
S jejich výsledky Vás seznámíme na následujících řádcích.

19. ROČNÍK SOKOL - CUPU
V sobotu 26.8.2000 se na kurtech Sokolovny odehrálo finále 19. ročníku kojetínského tenisového turnaje

mužů Sokol Cup 2000. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů a finálový zápas byl vrcholem celého turnaje. Narazili
na sebe dva v současnosti nejlepší kojetínští tenisté - Robert Gamba a Alois Šírek.. Zápas přinesl vynikající
tenis, pravděpodobně na nejvyšší úrovni v dosavadní historie turnaje. Alois Šírek, který v turnaji zvítězil 15
krát, byl tentokrát poražen 3:1 na sety díky lepším úderům i fyzičce svého soupeře.  Zápas byl fyzicky velmi
náročný a tak si oba hráči „užili“ přestávky kvůli křečím.  Lépe z tohoto souboje sil vyšel R. Gamba, který měl
navíc za sebou ještě dopolední utkání ve volejbalu. Na fotografii je vítěz turnaje při servisu, který je náležitě
přesný a tvrdý.

Foto: Robert Gamba - vítěz 19. ročníku Sokol - Cupu

TURNAJ KOJETÍNSKÝCH TENISTEK

V sobotu 16 . září 2000 se uskutečnil na tenisových kurtech Sokolov-
ny v pořadí druhý ročník turnaje kojetínských tenistek. Turnaj se ode-
hrál během jednoho dne a zúčastnilo se jej 10 hráček. Poprvé to byl
kompletně odehraný ženský turnaj v našem městě. Vítězkou se překva-
pivě stala Radka Michálková, která ve finále zvítězila nad Veronikou
Gambovou 6:1, 6:2. Michálková sice ve skupině s touto hráčkou pro-
hrála, ale potom prošla celým turnajem bez zaváhání. Její úspěch je o
to cennější, že s tenisem začala teprve v letošním roce. Turnaj byl velmi
dobře zorganizován a tak se naše tenistky můžou těšit na rok 2001, kdy
se uskuteční podobný turnaj a zúčastní se jej určitě ještě více hráček.
Celkové pořadí turnaje: 1. Michálková R., 2. Gambová V., 3. Šírko-
vá M., 4. Zderčíková S., 5. Indráková Š., 6. Dufková A., 7. Krybusová
T., 8. Pátková A., 9. Skřipcová M., 10. Krybusová J.

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
V sobotu 14. října se na kurtech Sokolovny konal turnaj nohejbalo-

vých trojic mužů, pořádaný oddílem nohejbalu TJ Sokol Kojetín pod
záštitou místostarosty města Kojetína. Organizátorům se podařilo zajis-
tit účast 15 trojic ze střední a severní Moravy a uspořádat kvalitní spor-
tovní akci. Vítězem se stalo družstvo Nábytek Prostějov, které ve finále
nenašlo přemožitele, před družstvem Všetul a týmem Orlové. Na čtvr-
tém místě skončilo družstvo Jelínek Trading, reprezentované našimi hráči
( Milan Křepelka, Roman Dočkal, Michal Dufek). V šestičlenné finálové
skupině se ještě představila družstva Čechovic A a B.

K výraznějšímu úspěchu kojetínských nohejbalistů, kteří patří ke kva-
litním hráčům, chyběla účast některých borců, takže celý turnaj sponzo-
rovaný hodnotnými cenami, byl v režii jiných družstev.

text a foto: J. Šírek

ČTYŘHRY 2000

Další tenisovou událostí letošního roku bylo uspořádání turnaje mužů
ve čtyřhře. Jednalo se o 4. ročník turnaje čtyřher, který se dosud hrál
nepravidelně v letech 1983, 1986 a 1990. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 10 dvojic, vítězství si odnesla dvojice Leoš Ptáček, Vlastimil Orság,
která ve finále porazila pár Robert Gamba, Zdeněk Němec 7:5, 6:2,
6:4.
Další pořadí turnaje:  3. Šírek A., Ptáček L., st.

4. Dravecký Z., Křepelka M.
5. Řezníček Z., Malý B.
6. Šírek J., Daněk P.
7. Němeček J., Meduna D.
8. Mikulka Z., Finger J.
9. Krčmař J., Michálek F.

10. Skřipec S., Palánek J.
TURNAJ VETERÁNŮ VETERAN - CUP 2000

Vítězem letošního turnaje veteránů se stal Leopold Ptáček, který ve
finále porazil loňského finalistu Jaroslava Palánka 7:6, 6:2. Na dalších
místech se umístili hráči, kteří jsou věkově mladší než oba finalisté, pře-
sto se jak Ptáček, tak Palánek drží mezi kojetínskými veterány již tradič-
ně na špičce. Finálový zápas ukázal, že Ptáček se ve svých 53 letech
dokázal výrazně zlepšit a zvládl zápas velmi dobře i takticky.

Vítěz turnaje Veteran - Cup 2000 Leopold Ptáček

Foto: Účastníci závěrečných zápasů Veteran - Cupu 2000 (L. Ptáček, J.
Palánek, F. Michálek, J. Němeček, v podřepu Z. Mikulka a V. Orság).
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Společenská kronika

Blahopřání

Vážení čtenáři,

vzhledem k výkladu jednotlivých ustanovení zákona č.101/2000
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nemů-
žeme v Kojetínském zpravodaji nadále zveřejňovat jména na-
šich jubilantů ,ani jména zemřelých spoluobčanů.
Rádi bychom však v Kojetínském zpravodaji tuto společenskou
rubriku i nadále zachovali. Příbuzní našich jubilantů a pozůstalí
po zemřelých mají proto možnost požádat redakci zpravodaje o
zveřejnění blahopřání jubilantům, případně vzpomínky na ze-
mřelé. Tato služba bude bezplatná.
Děkujeme za pochopení.

Redakční rada Kojetínského zpravodaje
Komise pro občanské záležitosti městské rady

 Dne 19.října 2000 oslavila 90.
narozeniny naše maminka,
babička, prababička, sestra,

teta, tchýně paní
Františka Kendzierská

Naše milá babičko, přejeme Ti
zdravíčko, abys s námi dlouho

byla i tu stovku oslavila.
Tvou lásku Ti vracet chcem,

aby bylo dobře všem.
Syn Oto, dcera Helena, 6

vnoučat s rodinami, 14 prav-
noučat a sestra Anna.

Vítání občánků

Dne 30.září 2000 byly slavnostně přivítány do svazku
občanů města Kojetína tyto děti:

Ondřej Berčík,Veronika Horňáková, Karel Mirwald, Mi-
chaela Vanduchová, Nikola Skřipcová, Dana Juránková.

Blahopřejeme!

Profesionální vizážistka Eva Zonková, členka asociace
vizážistů a stylistů ČR spolupracující

s kosmetickou firmou AVON oznamuje, že je k dispozici
všem ženám, které se chtějí líbit a neví jak na to.

UPRAVÍ VÁS K PŘÍLEŽITOSTEM JAKO JE:

• svatba • ples • společenský večírek • obchodní jednání •
diskotéka • fotografování •

pomůže Vám se změnou vizáže a barevného ladění.

Volat můžete: Po-So  8.00 - 20.00
tel.: 0641/76 30 40

mobil: 0606/49 27 31


