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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

máte před sebou úvodní výtisk Koje-
tínského zpravodaje, novin, které budou
vycházet od ledna příštího roku pravi-
delně každý měsíc. Někteří z Vás si jistě
v této chvíli kladou otázky typu: “Co si
to zase vymysleli ?”, “Proč další noviny
?” a podobně. Odpověď je velmi jedno-
duchá – chceme dát prostor všem obča-
nům Kojetína a okolních obcí k vyjádření
názoru na dění ve společnosti, ale pře-
devším k tomu, co je trápí, obtěžuje a
naopak dokáže potěšit a povzbudit
v každodenním, obyčejném životě
v našem městě a nejbližším okolí.

Umožníme prezentovat názory, cíle a
úspěchy politických stran, společenských
a zájmových organizací, škol podniků a
podnikatelů, zkrátka všem, kteří budou
chtít slušnou formou s novinami spolu-

Úvodní slovo

pracovat. Dáme samozřejmě prostor pro
informace o dění v okolních obcích, kte-
ré jsou dnes sdruženy v mikroregionu
Střední Haná a chceme, aby obsah byl
co nejpestřejší a zajímavý tím, že budou
jednotlivé příspěvky doplněny aktuálními
fotografiemi, tabulkami atd.

Věřím, že díky Vašim námětům, ná-
vrhům na zlepšení a připomínkám se po-
daří postupně naplnit program rozvoje
Kojetína tak, jak jste s ním byli sezná-
meni před rokem, v období komunálních
voleb a formování nových statutárních
orgánů města.

Jedním z hlavních úkolů novin bude
informovat Vás přesně a srozumitelně o
všem, co se v Kojetíně a okolí děje, co
nového se připravuje, například v oblasti
reformy veřejné správy nebo co pro Vás
bude znamenat vstup do EU, či schvále-
ní nových zákonů, které budou postup-

ně vstupovat v platnost ve všech oblas-
tech života. V dalších číslech se budou
čtenáři postupně seznamovat s hlavními
problémy, které řeší a budou řešit jed-
notlivé odbory a postupně se budou pre-
zentovat i podniky a podnikatelé
z Kojetína i okolí.

Věřím, že Vás všechny zaujmou in-
formace a zprávy z prostředí, které dobře
znáte, protože v něm žijete a přeji Vám,
aby většina zpráv byla dobrých a pozi-
tivních.

Redakční radě přeji, aby měla vždy
dostatek kvalitních materiálů ke zveřej-
nění, objektivní a slušné spolupracovní-
ky a dopisovatele a děkuji za to, že myš-
lenku a záměr vydávat noviny dokázali
zrealizovat.

Ing. Mojmír Haupt
staros ta města Kojetína
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Starosta
Ing. Mojmír Haupt, narozen 1.6. 1948 v Olomouci, absol-

voval Střední zemědělskou školu v Přerově a poté absolvoval
Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor zootechnika. Po zá-
kladní vojenské službě pracoval v letech 1973 – 1980 jako
zootechnik v JZD Polkovice, od roku 1981 do roku 1992 jako
vedoucí střediska a poté jako ředitel Školního statku v Kojetíně.
Od roku 1992 do roku 1998 zastával funkci generálního ředi-
tele Cukrovaru Kojetín a.s.. Od roku 1998 působil na Územ-
ním odboru Ministerstva zemědělství v Přerově jako ředitel. Po
komunálních volbách v listopadu 1998, kdy kandidoval za
ČSSD, byl zvolen členem městského zastupitelstva a to jej
27.11. 1998 zvolilo starostou města Kojetína.

Zástupce starosty
Ing. Jiří Šírek, narozen 5.8. 1964 v Přerově, absolvent Gym-

názia v Přerově, vystudoval, stejně jako starosta, Vysokou ško-
lu zemědělskou v Brně, obor zootechnika. Po absolvování vo-
jenské služby nastoupil k Plemenářskému podniku Olomouc
jako zootechnik a pracoval zde i po transformaci firmy na ak-
ciovou společnost Genoservis, jako šlechtitel chovu prasat, do
listopadu 1998. V komunálních volbách byl za Sdružení nezá-
vislých kandidátů – Kojetín 2000 zvolen členem městského
zastupitelstva, které jej dne 27.11. 1998 zvolilo zástupcem
starosty města.

Tajemnice MěÚ
Jiřina Páleníková, narozena 7.11. 1954 v Kojetíně, absol-

vovala Gymnázium v Přerově a do roku 1989 pracovala na
Městském kulturním středisku v Kojetíně. V letech 1990 – 1996
zastávala funkci starostky obce Polkovice. Od roku 1996 byla
jmenována tajemnicí Městského úřadu Kojetín.

Představujeme Městský úřad Kojetín
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Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích
a také zvláštní zákony. Městský úřad v Kojetíně plní úkoly v samostatné
působnosti, které mu uložila městská rada a městské zastupitelstvo a
za plnění těchto úkolů je  zodpovědný městské radě.

V oblasti přenesené působnosti je podřízen Okresnímu úřadu
v Přerově/pokud zvláštní zákon nestanoví jinak/. Jako pověřený
městský úřad vykonává státní správu v územním obvodu: Kojetín,
Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice,
Stříbrnice, Tovačov a Uhřičice.

Jako úřad pověřený vedením matrik zajišťuje matriční agendu pro
obce: Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice
a Uhřičice

Plní také funkci obecného stavebního úřadu /dle stavebního zákona
/a funkci speciálního stavebního úřadu / dle zákona o pozemních
komunikacích/ pro obce: Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou,
Polkovice, Stříbrnice a Uhřičice

Městský úřad

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

Na základě dohod uzavřených mezi obcemi , zajišťuje přestupkovou
agendu  pro obce Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice,
Stříbrnice a Uhřičice.

Městská rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu
následující odbory:

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury
Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor živnostenský
Odbor majetku a investic města
Odbor finanční
V současné době pracuje na Městském úřadě v Kojetíně 48

zaměstnanců, z toho na úseku pečovatelské služby 8 zaměstnanců.
Z celkového počtu zaměstnanců jsou tři provozní pracovnice a jedna
doručovatelka písemností.

Finanční odbor

13 pracovníků
Vedoucí odboru paní Jana Nakládalová  zastává tuto funkci  tři
roky, na městském úřadě však pracuje od roku 1993. Řídí odbor s velmi
rozmanitou náplní činnosti, kterou lze rozdělit do tří stěžejních oblastí:

- provozní záležitosti MěÚ
- správní oblast / matrika, evidence obyvatel, přestupky atd./
- školství, kultura, cestovní ruch

Každá tato oblast sama o sobě je velmi rozsáhlá a odbor zajišťuje jak
výkon  státní správy tak samosprávy.
Velmi úzká je také spolupráce odboru s Komisí školství a kultury, Ko-
misí pro sport a tělovýchovu, Komisí pro občanské záležitosti a s Komisí
pro  místní části.

6 pracovníků, z toho 1 absolventské místo zřízené do 30.6.2000
Vedoucí odboru paní Drahomíra Fíková  zastává tuto funkci
také tři roky.
Řídí odbor s pěti pracovnicemi, majícími na starosti zejména:

- kompletní účetnictví městského úřadu
- rozpočet města
- úsek správy daní a místních poplatků

Odbor metodicky řídí v oblasti účetnictví organizace a zařízení zřízené
městem, spolupracuje s Komisí finanční.

2 pracovnice
Paní Anna Řihošková zastává funkci vedoucí odboru od roku 1997,
na městském úřadě je zaměstnána od roku 1993. Co do počtu pra-
covníků jde o nejmenší odbor na úřadě, jeho činnost je však neméně
důležitá. Jedno pracovní místo je kumulováno s výkonem funkce sa-
mostatného kontrolora MěÚ.
Dle živnostenského zákona vykonává odbor funkci obecného živ-
nostenského úřadu, zejména:

- činnost v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkající se
živností ohlašovaných volných, kromě živností provozovaných prů-
myslovým způsobem

V samostatné působnosti:
- vede evidenci samostatně hospodařících rolníků
- uděluje souhlas vlastníkům nebytových prostor k uzavření nájemní

smlouvy o jejich nájmu k provozování obchodu a služeb
Spolupracuje s Komisí pro podporu podnikání.

K činnosti jednotlivých odborů se budeme na stránkách tohoto ča-
sopisu vracet pravidelně v následujících číslech.

14 pracovníků
Vedoucí odboru paní Ludmila Prokešová je na městském úřadě
zaměstnána od roku 1994, funkci vedoucí odboru vykonává od roku
1995. Sociální péči zabezpečuje odbor v těchto hlavních oblastech:

- péče o těžce zdravotně postižené občany
- péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi
- péče o občany společensky nepřizpůsobené a nezaměstnané
- pečovatelská služba
- činnost klubu důchodců

Oblast pečovatelské služby zabezpečuje osm pracovnic, zbývající čtyři
oblasti zabezpečuje  šest pracovnic. Odbor spolupracuje s Komisí péče
o rodinu a děti a s Komisí pro bytové otázky.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Živnostenský odbor

5 pracovníků
Odbor s velmi rozsáhlou činností řídí pan Jiří Stav od roku 1994,
na městském úřadě pracuje od roku 1991.
Pracovníci  odboru zajišťují výkon státní správy a samosprávy
v oblasti:

- výstavby
- dopravy / v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu a
silničního správního úřadu/
- vodního hospodářství
- ochrany přírody a krajiny
- odpadového hospodářství

a výkon státní správy v oblasti:
- ochrany zemědělského půdního fondu
- ochrany zvířat proti týrání

Odbor v oblasti samosprávy spolupracuje s Komisí životního prostře-
dí a zemědělství a s Komisí stavební a architektonickou.

Odbor výstavby, životního prostředí
a dopravy

7 pracovníků
Vedoucí odboru Ing. Vladimíra Kondrusevová. Na městském
úřadě pracuje od roku 1995, ve funkci vedoucí odboru druhý rok.  Jak
z názvu odboru vyplývá, jeho hlavní náplní je starost o majetek města,
ať už jde o:

- převody a prodeje nemovitého majetku
- pronájmy obecních bytů, nebytových prostor a pozemků
- pojištění majetku
- údržbu dřevin na pozemcích města
- realizaci investičních akcí města a správu budov v majetku města

Odbor  také  realizuje poskytování půjček z fondů rozvoje města, resti-
tuce, zodpovídá za městský systém nakládání s komunálním odpadem.
Úzce spolupracuje s Komisí pro bytové otázky.

Odbor majetku a investic města/dříve
majetkoprávní odbor/
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Město Kojetín leží uprostřed roviny Hané v nadmořské výšce
asi 200 metrů. Je přirozeným centrem oblasti, která se nazý-
vá střední Haná. Město má asi 6500 obyvatel, kteří žijí jak
v samotném městě, tak i ve dvou místních částech, Popův-
kách a Kovalovicích.

Z historického hlediska patří Kojetín mezi nejstarší města
na Moravě, první písemnou zmínku o městě nacházíme již
v roce 1233. Až do husitských válek bylo město v držení praž-
ských biskupů a poté dalších rodů - Šternberků, Cimburků,
Pernštejnů, Salmů a jiných. Významnou kapitolou v dějinách
města je existence židovské komunity. Tu dodnes připomíná
nejstarší stavba ve městě, židovská synagoga, která je snad
nejstarší stavbou tohoto druhu v republice. V upravené podo-
bě dnes slouží jako kostel církve československé husitské. Dal-
ší připomínkou židovské kultury v Kojetíně je židovský hřbitov
v Olomoucké ulici, kde se pohřbívalo až do počátku 40. let
20. Století. Smutný konec židů dnes připomíná pamětní des-
ka na budově synagogy, která uvádí všechny oběti holocaustu.

Ve městě se nachází řada jiných historických zajímavostí,
z nich nejvýznamnější je určitě farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který byl rekonstruován před deseti lety a k jeho vzhle-
du přispívá i osvětlení celé stavby, instalované v letošním roce.
Jednou z nejstarších budov ve městě je i budova fary a z cír-
kevních památek je nutno připomenout i morový sloup a so-
chy Sv. Vendelína a Sv. Floriana na Masarykově nám. Toto
náměstí je skutečným centrem celého města a dominuje mu
budova radnice z poloviny 18. století. Do  dnešní rekonstruo-
vané podoby byla přestavěna po ničivém požáru v srpnu 1995.
Dalšími zajímavostmi na Masarykově náměstí jsou architekto-
nicky cenné měšťanské domy a celkový vzhled náměstní do-
dává městu úhledný ráz. Město leží na důležité dopravní křižo-
vatce, železniční trať mezi Přerovem a Brnem existuje již více
než 130 let a trať Kojetín-Ostrava přes 110 let. Železniční
spojení s Tovačovem má více než 100 letou tradici, i když je
dnes využíváno jen pro nákladní dopravu. Přes město vede i
řada autobusových linek, včetně dálkových, spojujících toto
město i se Slovenskem.

Kojetín je tradičně městem zemědělským a také průmysl,
který zde vznikl se zemědělstvím úzce souvisí. Cukrovar exis-
tuje 130 let, lihovar 85 let a historie mlýna sahá až do 16.
století. Řada podniků na území města změnila za posledních

Seznámení s městem Kojetín

deset let svou tvář i charakter výroby, některé byly zcela uza-
vřeny, jiné vznikly a jsou velmi perspektivní.

Město má i významnou rekreační polohu. Nedaleko od
města probíhá Moravská cyklotrasa Jeseník – Břeclav, výstav-
ba další cyklostezky se připravuje. V okolí města je možno
provozovat i vodní turistiku, tok řeky Moravy leží na hranicích
Kojetína a je sjízdný směrem do Tovačova i Kroměříže. Okol-
ní krajina je typickou krajinou rovinaté Hané protkané řadou
vodních ploch a toků, částečně porostlá lužními lesy a zbytky
luk. Na jih od města se zvedá úpatí Chřibů se smíšenými lesy a
doubravami.

Město je bohaté na kulturní a národopisné tradice. Velmi
aktivní je v tomto směru soubor Hanácká scéna, působící již
50 let a tvůrčí skupina Signál 64, ve které se angažují místní
výtvarníci a umělci. Snahou města je obnovovat i tradice již
téměř zapomenuté, vzpomeňme jen na Kojetínské hody ko-
nané v srpnu letošního roku. Ve městě působí i řada sportov-
ních oddílů. Nejpočetnější členskou základnu má TJ Sokol,
sdružující volejbalisty, tenisty, stolní tenisty a cvičence od dět-
ských kategorií až po nejstarší. Fotbalisté jsou organizováni
v TJ Slavoj a užívají fotbalový stadion Morava, který leží
v okrajové části města. Bohatou tradici má i vodácký sport,
jehož členové mají sídlo v loděnici na soutoku Moravy a Mlýn-
ského náhonu.

Ve městě působí kromě Městského úřadu také Finanční
úřad, pobočka Úřadu práce, kontaktní místo státní sociální
podpory, význam pro občany z celého regionu má i poliklini-
ka s rehabilitačním zařízením a lékárenská zařízení.

Bezpečnost ve městě zajišťuje obvodní oddělení Policie ČR,
strážníci Městské policie, z hlediska požární ochrany je důleži-
tá přítomnost jednotky Hasičského záchranného sboru okre-
su Přerov, rychlou lékařskou pomoc zajišťují dva subjekty a
stálá pohotovostní služba Lékařské služby první pomoci ne-
mocnice v Přerově.

Významnou oblast v našem městě představuje školství. O
nejmenší žáčky je postaráno v mateřské škole, která rozvíjí
svou činnost ve dvou budovách o celkové kapacitě 150 dětí,
umístěných v 6 odděleních. Základní školství reprezentují dvě
samostatné základní školy, kde je poskytováno vzdělání dě-
tem z Kojetína i blízkého okolí. Významnou součástí kojetín-
ského školství je i existence gymnázia, které je důležitou spá-
dovou střední školou pro studenty z Kojetína i blízkých okre-
sů. Nelze zapomenout ani na činnost zvláštní školy, která vel-
mi zodpovědně připravuje do dalšího života zástupce mladé
generace, ani na střední odborné učiliště, které na svém koje-
tínském pracovišti zajišťuje odbornou výuku. Z hlediska mi-
moškolní činnosti mládeže je o děti postaráno v základní umě-
lecké škole a městském domě dětí a mládeže, jakož i
v mládežnických organizacích Junáka.

Na závěr nelze nevzpomenout významných kojetínských
rodáků. Za všechny jmenujme právníka Jana Strakonického,
malíře Gardavskou, Šebestu a Sázela nebo spisovatele Štégra.

Jednou z nejvýznamnějších akcí, která v současné době probíhá, je
rekonstrukce bývalého domova důchodců na dům s pečovatelskou službou,
ve kterém vznikne 14 bytových jednotek.
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Na území Kojetína působí šest politických stran, které
kandidovaly ve volbách do městského zastupitelstva v listopadu
1998, kromě nich kandidovali také nezávislí kandidáti. Pro
orientaci uvádíme přehled všech těchto subjektů, včetně jejich
zmocněnců.

Česká strana národně sociální,
zmocněnec Jaroslav Svoboda, Havlíčkova 695, Kojetín
Česká strana sociálně demokratická,
zmocněnec František Řihošek, Padlých hrdinů 157, Kojetín
Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová,
zmocněnec Josef Psík, Olomoucká 1068, Kojetín
Komunistická strana Čech a Moravy,
zmocněnec RSDr. Rudolf Rynda, CSc., Nová 1212, Kojetín

Politické strany na území města
Občanská demokratická aliance,
zmocněnec Ing. Vladimír Ševela, Kuzníkova 1248, Kojetín
Občanská demokratická strana,
zmocněnec Ing. Bohumil Rádl, Komenského 51, Kojetín
Sdružení nezávislých kandidátů – Kojetín 2000,
zmocněnec Ing. Leoš Ptáček, Dudíkova 1156, Kojetín

V následujících číslech Kojetínského zpravodaje chceme těmto
politickým subjektům dát možnost prezentovat svoje názory a
stanoviska. Každá strana bude mít možnost vyjádřit se k dění
ve městě i ve společnosti a pevně věříme, že této možnosti
využije a umožní tak kojetínským občanům vytvořit si obraz o
sobě nejen před volbami, ale i v průběhu celého volebního
období.

Představujeme Sdružení obcí mikroregionu střední Haná
Úvahy a záměry volně sdružit obce v oblasti Kojetína a okolí

probíhaly intenzivně řadu měsíců. Konkrétní podobu začaly
dostávat v závěru roku 1998 a vyústily ve vznik Sdružení obcí
mikroregionu střední Haná (dále Sdružení). Toto bylo slavnost-
ně ustaveno dne 26.4.1999 v Kojetíně za účasti starostů všech
zakládajících měst a obcí, tedy Kojetína, Tovačova, Němčic,
Křenovic, Lobodic, Ivaně, Měrovic, Oplocan, Polkovic, Stříbr-
nic, Troubek a Uhřičic. Starostové obcí tehdy podpisem Zakla-
datelské smlouvy založili mikroregion, který vznikl jako přiro-
zená formace obcí, svázaných společnými kulturními a histo-
rickými tradicemi, ale také společnými problémy. Právě mož-
nost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů,
možnost lépe dosáhnout na finanční prostředky ze státního
rozpočtu a z fondů Evropské unie, byla jedním z nejmocnějších
impulsů pro připojení se k tomuto Sdružení. Později byly do
Sdružení přijaty i obce Tvorovice a Záříčí a město Chropyně.
Takže v současnosti zahrnuje toto Sdružení patnáct měst a obcí
střední Hané, o celkovém počtu téměř 20 tisíc obyvatel.

Sdružení je právnickou osobou, má zejména koordinační a
poradní funkce a usiluje o hospodářský a kulturní rozvoj měst
a obcí, jež jsou jeho členy. Členství ve Sdružení není nijak
omezeno, členem může být každá obec České republiky a na-
opak každá obec ze Sdružení může vstupovat do jiných svazků
měst a obcí.

Sdružení zastupuje navenek předseda, jímž byl zvolen sta-
rosta města Kojetína Ing. Mojmír Haupt, užším vedením je
pověřena rada mikroregionu, tvořená starosty Kojetína, Tova-

čova, Němčic, Uhřičic a Troubek.

Již od počátku své existence projevilo Sdružení výraznou
aktivitu směrem k popsání největších problémů mikroregionu
a jejich řešení. Byla podána celá řada návrhů na projekty řešící
neutěšený stav infrastruktury, především stav kanalizace, ko-
munikací nebo rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých měs-
tech a obcích. Výraznou pomocí přispěla Regionální agentura
pro rozvoj střední Moravy v Olomouci a Okresní úřad v Přerově.
Jak je vidět z výčtu členů Sdružení, nezahrnuje pouze obce
z okresu Přerov, ale také z okresů Prostějov a Kroměříž, čímž
je dokázáno, že problémy i společné vazby neznají administra-
tivních hranic.

Prvním kulturním počinem tohoto Sdružení bylo vydání vi-
deokazety s názvem “Sdružení obcí mikroregionu střední
Haná”, kterou natočila Kabelová televize Přerov. Tato video-
kazeta představuje všechny obce mikroregionu, především se
zaměřením na jejich kulturní a historické památky, na přírodní
krásy a věci trvalé hodnoty. Všímá si i řady cenných historic-
kých údajů a záznamů z obecních kronik, celková délka kazety
je 34 minuty.

Případní zájemci
o toto dílko se mo-
hou přihlásit na
MěÚ v Kojetíně, se-
kretariátu starosty.
Kazeta je k dispozici
za výrobní cenu
210,- Kč.

Oblast zahrnující území
mikroregiou střední Haná
leží převážně podél
vodních toků a je protkaná
lužními lesy, loukami a
poli

Dominantou celé oblasti
je tovačovský zámek,
který byl v posledních
letech rekonstruován
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V dosud vydávaném Koje-
tínském kulturním kalendá-
ři byla problematice život-
ního prostředí a přírodním
zajímavostem v Koje-tíně a
okolí věnována minimální
pozornost. Bylo to mimo
jiné dáno i kulturním cha-
rakterem této tiskoviny.
Protože oblast životního

Životní prostředí a příroda Kojetínska

prostředí patří nejen na
Kojetínsku, ale i v celé re-
publice k oblastem zásadně
ovlivňujícím život každého
z nás a protože názory na
tuto oblast byly a ještě čás-
tečně jsou zkreslovány a
deformovány, považujeme
za svou povinnost informo-
vat na stránkách nově

vzniklého Kojetínského
zpravodaje pravidelněji a
obsáhleji o této problema-
tice. Na stránkách tohoto
zpravodaje se objeví člán-
ky popisující stav krajiny,
výskyt některých druhů
rostlin a živočichů i o zása-
zích do životního prostředí
na území celého mikrore-

Tak vypadá toto místo po úklidu provedeném pracovníky Technisu s.r.o. Kojetín
a kojetínskými skauty

Významným krajinným prvkem Kojetínska je rybník Na Hrázi,
romantický pohled při západu slunce nad rybníkem

Zachovalou oblastí jsou také Včelínské louky, kde se vyskytuje řada druhů
živočichů

Ukázka vztahu některých občanů k životnímu prostředí – černá skládka
u trafostanice na ulici Padlých hrdinů

gionu střední Haná. Tyto
informace budou doplňo-
vány fotografiemi přírod-
ních zajímavostí, ale i míst,
která člověk silně narušil a
znehodnotil. Na přilože-
ných fotografiích máte
možnost porovnat a po-
znat taková místa ležící pří-
mo v Kojetíně.
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Na tomto místě budeme v následujících číslech Kojetínského zpravodaje uvádět sportovní výsledky oddílů a klubů, působících
na území města i informace o těchto klubech v oblasti celého mikroregionu. Budeme rádi, když zástupci těchto oddílů a klubů
budou přinášet aktuální informace o výsledcích a činnosti svých oddílů. V tomto nultém čísle si dovolujeme představit čtyři
početné sportovní oddíly působící v Kojetíně - fotbal, volejbal, tenis a stolní tenis.

Sportovní zprávy

Také rok 1999 byl v kojetínském
tenisu bohatý na řadu úspěchů hrá-
čů, ale co je nejdůležitější, neustá-
le se zvyšuje počet členů a mezi
nimi vyrůstá několik nadějných
žáků. Reprezentace oddílu tenisu
probíhala v okresní soutěži druž-
stev, kde hrály družstva A a B.
Družstvo A obsadilo první místo a
získalo tak putovní pohár okresu.
O tento úspěch se zasloužili všich-
ni tři první hráči kojetínského žeb-
říčku – Alois Šírek, Robert Gam-
ba a Leoš Ptáček. Družstvo B pro-
šlo řadou změn a získalo v těžké
konkurenci B skupiny okresní sou-
těže střed tabulky. Důležité je, že

Příznivci tohoto nejpopulárnější-
ho sportu jsou v Kojetíně organi-
zováni v TJ Slavoj Kojetín. Tato
jednota využívá krásný fotbalový
stadion “Morava”, který utrpěl
značné škody při povodni v roce
1997, ale byl také velmi pěkně
zrekonstruován a opraven
v posledním období. Široké koje-
tínské veřejnosti se tento oddíl i
jeho starší členové představili na
velmi zdařilé akci, kterou bylo
utkání s Amfora klubem Praha, a
na které jistě rádi vzpomínají hrá-
či i diváci.

Členskou základnu Slavoje tvoří
přes 160 členů a je velmi sympa-
tické, že více než polovina z nich
jsou žáci a dorostenci. Ti snad
skýtají naději, že mužstvo dosáh-
ne za určitý čas takových výsled-
ků, které by odpovídaly tradici
kojetínského fotbalu a postoupí
do vyšších soutěží. Podzimní část
okresní soutěže, kterou hraje A
družstvo mužů, skončila a toto
družstvo v ní obsadilo 2. místo,
mužstvo B je ze 14. účastníků
okresní soutěže skupiny B na 12.
místě, potěšitelná je 4. příčka

dorostenců v okresním přeboru.
Vladimír Zaoral
předseda oddílu

Fotbal

Tenis
všechny, i prohrané zápasy, byly
velmi vyrovnané.

Stav členské základny je 65 hrá-
čů, z toho 33 mužů, 20 žen a zby-
tek tvoří junioři. Z nich určitě nej-
nadějnější je Jiří Finger, který bě-
hem posledních dvou let zazname-
nal velký výkonnostní vzestup,
nejen díky talentu, ale především
pravidelným tréninkem podpoře-
ným péčí jeho otce.

Na jaře letošního roku dali čle-
nové oddílu do provozu již třetí
tenisový kurt v areálu sokolovny a
ten tvoří, společně s tréninkovou
zdí, výborné podmínky pro začá-
tečníky, mládež, ale také každého,

kdo chce tento sport okusit.
V příštích číslech Kojetínského

zpravodaje budeme na pokračová-

Současná členská základna čítá
85 hráčů, z nich je 62 žáků a do-
rostenců. Během třicetileté histo-
rie volejbalu v Kojetíně se oddíl
rozrostl ze sdružení několika spor-
tovních nadšenců v organi-zaci
čítající desítky sportovců, kteří již
po léta velmi úspěšně reprezen-
tují naše město v soutěžích
v rámci celé Moravy.

Družstvo mužů hledá v oblast-
ním přeboru (okresy Olomouc,
Přerov, Prostějov, Kroměříž, Zlín)
ztěží přemožitele a za posledních
7 let třikrát postoupilo do národ-
ní ligy. Tuto soutěž se ovšem tr-
vale nepodařilo udržet.

Po dlouholeté absenci ženské-
ho volejbalu v Kojetíně hraje tře-
tím rokem družstvo složené
z dorostenek mezi okresní přebor

Volejbal
žen, kde zatím patří k průměru.
Toto lze říct i o družstvu mužů “B”,
složeném rovněž z mladých talen-
tů, doplněného staršími zkušený-
mi hráči.

Žáci TJ se v oblastním přeboru
umístili na 3. pozici a v celore-
publikové soutěži o český pohár
obsadili 18. místo poté, co doká-
zali porazit například Plzeň, či
České Budějovice.

Dorostenci hrají letos ve spoje-
ní s vrstevníky z Troubek doros-
teneckou ligu a jejich šance na
udržení soutěže je velmi reálná.

Na letních turnajích patří Koje-
tín po léta mezi “černé koně”.
Mimo celé řady vítězství, či před-
ních umístění v Hodslavicích, Ko-
bylí, Žamberku, Studénce, stojí za
zmínku individuální úspěchy Ro-

berta Gamby či René Janoucha,
kteří byli několikrát vyhlášeni
v konkurenci ligových mužstev
nejlepšími hráči turnaje.

Ing. Leoš Ptáček
předseda oddílu

Mužstvo dorostenců TJ Slavoj
Kojetín obsadilo po podzimní části
okresního přeboru, skupiny A, 4.
místo

ní vydávat články o historii tohoto
sportu v Kojetíně.

Ing. J. Šírek
předseda oddílu

Hráči,
kteří se
zasloužili
o zisk 1.
místa
v okresní
soutěži
družstev
tenisu
v roce
1999 (L.
Ptáček, A.
Šírek,
R.Gamba
a jejich
ratolesti)

Hráči družstva B po těžkém
zápasu v Čekyni (S. Skřipec, Z.
Němec a J. Šírek)
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Blíží se polovina soutěží stolní-
ho tenisu ročníku 1999 – 2000,
ve kterých má náš oddíl, stejně
jako v loňském roce, 4 družstva
v soutěžích okresního přeboru.
V I. třídě hrají A a B družstvo, kte-
ré postoupilo v loňském roce ze
třídy II. A družstvo je oproti loň-
sku oslabeno po těžké havárii
Luďka Vrtěla a dlouhodobě ne-
mocného Mirka Haleše a při pra-
covním zatížení Jirky Kilhofa, kte-
rý hraje bez tréninku, je před po-
lovinou soutěže v půlce tabulky,

Stolní tenis

když z 10 zápasů 4 vyhrál a 6 pro-
hrál. pro B družstvo je tato sou-
těž velmi náročná, a když ještě ne-
hrál několik zápasů Jarda Štrunc,
pro zranění, jsou zatím až na 10.
místě s 1 vítězstvím. Nejhorší je
situace v C družstvu, které po loň-
ském postupu dosáhlo dosud je-
diného vítězství. D družstvo je slo-
ženo z dorostu a letos je po skon-
čení první části na 3. místě, když
z 9 utkání 6x vyhrálo.

Jako každoročně, pořádá
okresní sekce bodovací turnaj

mládeže. Po dvou turnajích je
v soutěžích dorostu na 1. místě
Jakub Odehnal a mezi desítkou
nejlepších je i Jakub Frühbauer.

V soutěžích starších žáků si dob-
ře vede Martin Rumplík a
v mladších žácích Libor Sanetr-
ník. V sobotu 4.12. 1999 se bude
konat v Přerově 3. turnaj a
18.12. 1999 bude uspořádán
Okresní přebor mládeže, kterého
se naši členové rovněž zúčastní.
Od ledna 2000 začnou opět sou-
těže ve všech kategoriích a po

skončení počítáme se 4. ročníkem
Memoriálu Rudolfa Silnouška, jak
pro hráče, tak pro neregistrova-
né členy.

Po provedení některých úprav
v naší herně, které jsme realizo-
vali, se jistě zlepší podmínky pro
tento sport.

Zdeněk Mrázek
předseda oddílu

Pracoviště Hasičského zá-
chranného sboru v Kojetíně
používá od října 1999 novou
moderní techniku – vozidlo
Tatra 815. Automobil je vlast-
ně originálem, protože jeho
výška i některé další úpravy
byly provedeny dle potřeb ko-
jetínského sboru. Cena tako-
vého vozidla dosahuje 6,5 mil.
Kč a v přerovském okrese je
to teprve třetí vůz tohoto typu.
Kojetínští hasiči se tak dočkali
po mnoha letech moderního

Nová hasičská technika

vozidla, které již měli možnost
otestovat přímo v akcích. Na-
posledy při požáru samoobslu-
hy na sídlišti “Sever”, nebo při
požáru stohu v Tovačově.

Na přiložené fotografii je
vidět výjezd tohoto vozidla
z hasičské zbrojnice
v Kojetíně. Kvalitu tohoto vo-
zidla ohodnotili místní členo-
vé HZS takto: “Nedá se vůbec
srovnat s tím, co jsme dosud
měli.”
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Pátek 3.12. Dance show DJ Mates
Sobota 4.12. Disco show
Neděle 5.12. Mikulášská zábava pro děti

Pátek 10.12. JAMESON PARTY (soutěže o ceny)
Rádio RUBI M. Berger + DJ Mates

Sobota 11.12. Mikulášský večírek ČSSD

Pátek 17.12. Dance show DJ Mates
Sobota 18.12. Disco show

Čtvrtek 23.12. Dance show rádia RUBI DJ Berger. a DJ Mates
Sobota 25.12. Disco show
Neděle 26.12. Disco show

Středa 29.12. Disco show

Restaurace Na Hrázi zve na tyto akce v prosinci 1999

RESTAURACE


