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Město dalo miliony na
opravy základních škol

Za dar nejvzácnější se rozdávaly Janského medaile

Slavnostní obřad se uskutečnil 11. srpna v obřadní síni zlínského magistrátu. Za čtyřicet bezplat-
ných dárcovství krve obdrželo zlatou medaili profesora Janského padesát dárců. Mezi nimi byli i ob-
čané Otrokovic Jindřich Kučera, Josef Zouhar, Jan Šilc, Jiří Daněk a Jaroslav Zelenka (zleva), kterým 
poděkovala místostarostka Libuše Škrabolová (na snímku).       (kra), foto Michal KRaTOCHVÍL
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Město OtrokoviceStanislav Mišák

rozhovor

21. srpna 1968 
byl můj první 
den na chmelové 
brigádě. Když 
jsme viděli kantory  
a starší studenty 
srocené k sobě, jak 
v hloučcích kolem 
t r a n z i s t o r á k ů 
poslouchají vysílání 
Československého 

rozhlasu, napadlo mne v první chvíli, že 
jde o nějakou hodně zajímavou drama-
tizaci osvobození Prahy, protože odtud 
mi bylo povědomé volání rozhlasu o po-
moc. Brzy mne i ostatní spolužačky vyvedli  
z omylu kluci z průmyslovky, když nám oznámi-
li: „Jsme okupovaní!“ Nepředstavitelná 
skutečnost pro šestnáctiletou holku, která se 
o politiku nezajímala ani omylem a těšila se, 
jak o těchto prázdninách po prvním ročníku 
na zdravce zažije na chmelu spoustu legrace 
a možná i nějaká dobrodružství. O mé naivitě 
svědčí i text pohlednice, kterou jsem po letech 
našla: „Mami, nezapomeň mi, prosím, zaplatit 
ty taneční a  neměj o mě strach, žádní Rusáci 
tu nejsou.“ Opravdovou hrůzu vojenské invaze 
jsem si naplno uvědomila až po cestě vlakem 
domů, kdy jsme vykukovali ven pod nařízeným 
zatemněním oken, které průvodčí komentoval: 
„Je to nutné, Rusi na všechny pohybující se 

světla střílejí.“ Bylo nám to směšné, ale úsměvy 
nám zmrzly na rtech, když po celou dobu 
průjezdu Prahou a jejím širokým okolím stáli 
kolem trati vojáci se samopaly namířenými na 
nás nebo tanky s namířenou hlavní. Nezažila 
jsem invazi v Otrokovicích, a proto nemohu 
sloužit osobními zážitky, ale určitě by stálo za to 
shromáždit fotografický nebo „zážitkový“ ma-
teriál, a v závěru roku, v němž si připomínáme 
čtyřicáté výročí této smutné a zároveň ostudné 
části našich dějin, uspořádat výstavu o tom, jak 
to bylo v Otrokovicích. 

Dnešní mladí lidé mnohdy ani nevědí o čem 
je řeč a vnímají tyto události  jako prehisto-
rii. Je to zcela přirozené. I mně, poválečnému 
dítěti, připadalo povídání o první nebo druhé 
světové válce jako cosi neskutečně vzdáleného,  
byť ta poslední válka skončila několik let  před 
mým narozením.  Chci tedy touto vzpomínkou 
připomenout zejména mladým lidem, že není 
samozřejmostí život ve svobodě a demokracii, 
že bude záležet i na jejich rozhodování, jak se  
bude život v naší zemi ubírat dál. Chci také  
vyjádřit svoji nezměrnou vděčnost za to, že 
jsem se mohla nynější svobody dožít, že jsem 
si mohla intenzivně a s velkým zadostiučiněním  
prožít odchod vojsk Varšavské smlouvy z naší 
země. Přeji všem budoucím generacím z celého 
srdce, aby už nikdy nezažily ponižující situaci 
okupovaného národa.

 Vaše starostka Radka MaTuSZKOVá 

úVOdnÍ SLOVO

Otrokovice - Téměř sedm mi-
lionů korun vynaložila otroko-
vická radnice na prázdninové 
rekonstrukce a opravy základ-
ních škol a mateřské školy 
v Otrokovicích.

Rekonstrukce a opravy jak 
interiéru, tak i exteriéru se za 
zhruba dva a půl milionu ko-
run uskutečnily v Základní 
škole Trávníky. Pokračovalo 
se ve výměně oken v pavilo-
nu B, čímž došlo k výraznému 
zlepšení prostředí tříd, kabinetů 
a chodeb i celkového vzhledu 
školy. „Prvního září naši žáci 
vkročí do školy zrekonstruo-
vaným vstupem, který dostal 
v průběhu prázdnin zcela novou 
tvář, mohou se těšit na vylepše-
né prostředí školy, na zdoko-
nalené počítače v počítačové 
učebně a také na nové členy 
v pedagogickém sboru,“ uved-
la Věra Ráčková z kanceláře 
školy. Zejména rodiče žáků pak 
zcela jistě uvítají možnost lepší 
komunikace s učiteli prostřed-
nictvím nově zavedených tele-
fonních linek do všech kabinetů 
ve škole. Novinkou v letošním 
školním roce je výuka anglické-
ho jazyka již od 1. ročníku, ze-
jména ve výuce na prvním stup-
ni pokračují v projektu Tvořivá 
škola a také se rozšiřuje zavá-
dění Školního vzdělávacího 
programu na 2. a 7. ročník.

Zřejmě nejviditelnější změ-
nou v Základní škole Máneso-
va je nové parkoviště před 
budovou. Nutná byla také re-
konstrukce kanalizace a odpa-

dů. „Kromě pravidelných drob-
ných oprav a malování jsme se 
letošní prázdniny zaměřili na 
obnovu podlahových krytin,“ 
sdělila zástupkyně ředitele ZŠ 
Mánesova Marcela Javoříková.

Řemeslníci vystřídali učitele 
a žáky také v Základní škole 
T. G. Masaryka. Ve vstupním 
pavilonu jsou vyměněna okna, 
oprav se dočkala zdravotechni-
ka i podlahy a tradičně se také 
malovalo ve třídách. „Máme 
také nové zabezpečovací za-
řízení a jsme rádi, že se nám 
podařilo uskutečnit druhou eta-
pu rekonstrukce školního hřiš-
tě, kde vznikne nový běžecký 
ovál,“ dodala ředitelka školy 
Marta Zakopalová.

Radnice se rozhodla vyřešit 
také občasné zaplavení suterénu 
jedné ze dvou budov Mateřské 
školy na Zahradní ulici. V ná-
kladu 850 tisíc korun tam město 
zabezpečilo oddělení dešťové 
kanalizace od splaškové a ná-
sledně instalovalo zpětnou 
klapku zamezující zaplavování. 
V druhé budově nechalo město 
vyměnit stará dřevěná okna za 
plastová a zrekonstruovat pod-
lahy na dvou dříve venkovních 
terasách. Radnice v mateřské 
škole vynaložila ze svého roz-
počtu na opravy více než 1,2 
milionu korun.

Většinu prací zajistila spo-
lečnost TEHOS. „V pracích 
budeme pokračovat i v dalších 
letech,“ uzavřel ředitel TEHO-
Su Karel Skopal.

 Michal KRaTOCHVÍL
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Medaile utekla otrokovické atletce jen o vlásek

TJ JiSKRa OTROKOViCE, OdbOR SPV

Sokolovna  - od 1. září
POnděLÍ                
18.00 – 19.00 Všestrannost pro děti 8–12 let
19.00 – 20.00 Aerobik mix pro dívky a ženy
20.00 – 21.00 Cvičení na velkém míči pro ženy

úTERý
9.30 – 10.45 Cvičení pro zdraví

STřEda
16:00 – 17:00 Cvičení rodičů a dětí
18:30 – 19:30 Interval bodyform pro dívky a ženy
19:30 – 20:30 Cvičení pro seniorky

ČTVRTEK
16.00 – 17.30 Všestrannost pro děti 5–7 let
17.30 – 18.30 Aerobik pro dívky 11–15 let
18.30 – 19.30 Pilates pro ženy
19.30 – 20.30 Zdravotní cvičení

PáTEK
19.00 – 20.00 Aerobik mix pro dívky a ženy – NOVé!

Zš Trávníky – od 15. září
POnděLÍ
17.00 – 19.00 Gymnastika pro děti od 5 let

úTERý
17.00 – 18.00 Aerobik pro dívky  8–10 let
17.00 – 18.00 Cvičení rodičů a dětí

ČTVRTEK
17.00 – 18.00 Aerobik pro děti 5–7 let
17.00 – 19.00 Gymnastika pro děti od 5 let

Ve dnech 23. 7. - 3. 8. 2008 se 
konalo ve slovinské Ljubljani  
16. mistrovství Evropy veteránů 
v atletice. Přihlásilo se celkem 
3 693 atletů. Z České repub-
liky 116 (21 žen a 95 mužů). 
Z Otrokovic se prezentovala 
jen Zdeňka Plesarová. Na me-
dailová umístění bohužel těsně 
nedosáhla. V hodu břemenem 
7,26 kg skončila čtvrtá 
výkonem 12,96 m, když ji 

posledním pokusem připravila 
o bronz Finka. V kladivu byla 
pátá výkonem 36,67 m, v disku 
devátá (na finále chybělo 11 
cm). Závěrečnou disciplínou 
byl vrhačský pětiboj. V početné 
evropské konkurenci není páté 
místo zklamáním - výkon  
3 470 bodů, na bronz chybělo 
70 bodů. Sama k tomu říká: 
„Cílem bylo ve všech disci-
plínách finále a teď mě mrzí, že 

nemám medaili, ale mohlo být 
i hůř.”

Věříme, že tolik potřebné 
štěstíčko, které se ke Zdence 
obrátilo zády, nebude chybět 
našim dalším veteránským 
atletům, kteří se zúčastní kon-
cem srpna 1. evropských vete-
ránských her ve švédském 
Malmö. Přejeme jim nejen 
štěstí, ale hlavně zdraví. 
 Milena MaRČÍKOVá

Račice - 14 dní po mistrovství ČR žactva a do-
rostu se sjeli do Račic starší závodníci, aby na 
mistrovství ČR ve veslování bojovali o další 
sady mistrovských medailí. Úspěšně bojovali 
i otrokovičtí veslaři - vynikající výkon předved-
la párová čtyřka juniorů ve složení Atarsia J., 
Čabla J., Březina J. a Cirbus J., která vybojovala 
v těžké konkurenci cenné stříbrné medaile. Naše 
posádka, kterou připravovala trenérka Zuzana 
Atarsia, nechala za sebou všechny české a mo-
ravské oddílové posádky, když je porazila pouze 
reprezentační posádka složená ze čtyř nejlepších 
juniorských skifařů. 

Dobře reprezentovaly Otrokovice i naše ženy. 
V Račicích vybojovaly stříbrné medaile v kate-
gorii žen do 23 let, a to jak na párové čtyřce, 
tak i na nepárové čtyřce. Posádka jela v sestavě  
Bahulová Z., Topolánková Š., Řezníčková E. 
a Zbudilová J.

Skvěle se představil skifař lehké váhy Petr 
Čabla, který startuje první rok mezi dospělý-
mi a  v kategorii mužů do 23 let vybojoval dvě 

zlaté medaile za vítězství na skifu a na dvojski-
fu. Současně to znamenalo i bronzové medaile 
v elitním závodě mužů seniorů „A“ a potvrze-
ní startu na mistrovství světa mužů do 23 let 
v Brandenburku.

Další zlaté medaile si z Račic odvezl Vlastimil 
Čabla, a to jako člen vítězných posádek nepáro-
vé čtyřky lehké váhy a dvojky bez kormidelníka 
lehké váhy. Ještě dřív startoval Vl. Čabla s part-
nerem ze čtyřky na mistrovství světa v Linci na 
dvojce bez kormidelníka, kde jim k postupu do 
finále scházely dvě vteřiny.

Podzimní část sezony začíná pro veslaře v po-
lovině srpna, kdy se většina mladých veslařů 
vrací z prázdnin a začínají opět s pravidelným 
tréninkem a přípravou na závody. Začátek září 
je také nejvhodnější dobou pro ty, kteří si chtějí 
vyzkoušet veslařský sport a zařadit se do kolek-
tivu úspěšných otrokovických veslařů. Zájemce 
ve věku od 10 let zveme k prohlídce veslařského 
střediska u řeky Moravy každé pondělí a středu 
odpoledne od 16 hodin.  (kub)

Mladé florbalistky zazářily při světovém turnaji
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MONTEMA
H&H ZÁMEČNICTVÍ

Praha, Otrokovice - Tradiční flor-
balový svátek - Czech Open se konal 
na přelomu července a srpna v Praze. 
Šestnáctého ročníku se zúčastnilo re-
kordních 242 družstev z osmnácti zemí 
světa: Finska, Maďarska, Švýcarska, 
Austrálie, Španělska, Německa, Nor-
ska, Švédska, Lotyšska, Slovinska, 
Itálie, Rakouska, Slovenska, Eston-
ska, Dánska, Ruska, Polska a České 
republiky. Celkem bylo odehráno 601 
utkání ve 13 sportovních halách. Flor-
balové vášně zde krotil mezinárodní 
tým rozhodčích, celkem se jich před-
stavilo 90 ze 7 zemí Evropy.

V kategorii ženy do bojů zasáh-
ly také Panthers Otrokovice. V této 
skupině bojovalo o prvenství 60 druž-
stev rozdělených do 12 skupin po pěti 
účastnících. Otrokovické Panther-
ky nastoupily do skupiny společně s 
pražským klubem Tatran Střešovice, 
FBC Česká Lípa, FBI Tullinge Orange 
(SWE) a SK „Kekava“ (LAT).

Ve skupině družstvo otrokovických 
žen nenašlo přemožitele a do vyřazo-
vacích bojů postoupilo z prvního mís-
ta do předkola, ve kterém na ně čekalo 
družstvo Estonska University of Tar-

tu. První zápas play off vyhrály Pan-
therky 4:2 (góly: Plšková, Kubíčková, 
Hyánková a Schmidtová) a postoupi-
ly tak do osmifinále proti FBK Jičín. 
Za mohutné podpory z řad fanoušků, 
které tvořilo již vypadnuvší družstvo 
Panthers Otrokovice z kategorie muži, 
vyhrály holky i tento zápas v pomě-
ru 1:0, kdy vítěznou branku vstřelila 
jedna z velkých opor týmu Michaela 
Kubíčková. 

Vítězné tažení hráček Otrokovic 
ovšem ukončilo družstvo z Lotyšska 
Rigas Lauvas v poměru 3:7. Zápas 
se zpočátku nevyvíjel špatně, nejpr-
ve inkasovaly branku Otrokovice, ale 
z velmi vydařené standardní situace 
vyrovnala skóre Ivana Staňková. Ten-
to stav vydržel pouze do půle zápasu. 
Stoupalo napětí i agresivita lotyšských 
hráček a po zranění Kubíčkové musel 
trenér Otrokovic Ladislav Kudláček 
stáhnout obranu pouze na tři hráčky. 
Docházely síly a pád přišel při nešťast-
ném vyloučení Martiny Mahdalové. 

Pantherky tak ukončily své tažení ve 
čtvrtfinále, ale i přes smutek z prohry 
se nakonec radovaly z největšího úspě-
chu v kariéře. Být lepší než dalších mi-

nimálně 52 družstev z různých koutů 
světa, to je přece obrovský úspěch.

Góly zápasu: Staňková, Urbanová, 
Kamenářová (CZE, Zelmene 2×, Iva-
nova 4×, Stapkeviča (LAT)

Soupiska Panthers Otrokovice: 

Dovrtělová A.–Staňková, Kamenářo-
vá–Urbanová, Schmidtová, Hyánko-
vá–Mahdalová, Jurášková–Plšková, 
Parmová, Kubíčková–Dovrtělová V. 
Máčilová, Husková, Polášková P.
 bc. ivana STaŇKOVá

Fotbalová Jiskra děkuje svým partnerům za podporu mládežnického sportu

Veslaři sbírají úspěchy a hledají další posily

APOLLO
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