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Otrokovice se brzy napojí na dálnici Město podpořilo in-line závod

In-line bruslaři ovládli 29. června okolí Společenského 
domu v Otrokovicích. Konal se tam totiž osmý závod letošní-
ho ročníku Nestlé LifeinLine Tour 2008. Jako první se na trať 
dlouhou 1 440 metrů vydaly děti v kategorii do devíti let, mezi 
nimiž byla nejrychlejší Andrea Lokvencová (na snímku). Po 
závodech dalších věkových kategorií a smíšených štafetách 
byl vyvrcholením akce Open Český pohár v půlmaratonu. 
Akci podpořilo město Otrokovice. 
 (kra), foto Michal KratOchvíl
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Otrokovice - Spojení mezi 
dálnicí D1 a Otrokovicemi 
rychlostní silnicí R55 dostává 
reálné obrysy. Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR (ŘSD) totiž 
při slavnostním poklepání na 
základní kámen počátkem čer-
vence zahájilo výstavbu úseku 
R55 mezi Otrokovicemi a již 
budovanou D1 u Hulína. Vý-
stavba by měla skončit v listo-
padu 2011, projekt je navržen 
ke spolufinancování Evrop-
skou unií.

„Jsem rád, že se to i díky 
našemu tlaku podařilo. Pro Ot-
rokovice, ale i krajské město 
to znamená přímé napojení na 
evropskou dálniční síť. Otro-
kovice se tak stanou jedním ze 
strategických míst na nejvý-
znamnějších spojnicích evrop-
ské dálniční a železniční sítě. 
To s sebou pochopitelně přine-
se další rozvoj našeho města,“ 
uvedl náměstek hejtmana a ot-
rokovický místostarosta Stani-
slav Mišák s tím, že dokonče-
ní úseku Skalka–Hulín by se 
mohlo v konečném termínu se-
tkat s dokončením jihovýchod-
ní části obchvatu Otrokovic. 
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Město Otrokovice

Náměstek hejtmana Zlínského kraje a místostarosta Otrokovic 
Stanislav Mišák  poklepal na základní kámen budoucí R55.

Zastupitelé schválili
závěrečný účet města
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Pokračování na straně 9

vážeNí SPOluObčaNé,
v našem městě bydlím již 35 let. v r. 1973 sem 
naše rodina přišla kvůli práci a kvůli možnosti 
bydlení. už tehdy jsem tušila, že Otrokovice mi 
přirostou k srdci, už tehdy, při první návštěvě 
našeho ještě nedostavěného činžovního domu, se 
mi tady zalíbilo a „svoje“ město mám ráda i dnes. 
Pozoruji jeho rozvoj a měnící se tvář, hlavně v 
posledních letech. vzpomínám a porovnávám 
výstavbu dříve a dnes, sleduji, jak prokoukly 
nejen panelové domy, ale i soukromé domky ať 
už na bahňáku, nebo v jiných částech města, s 
potěšením pozoruji městskou zeleň, květinovou 
výzdobu, ráda se projdu i okolím města. 

Jsem hrdá, když slyším od návštěvníků města 
slova chvály na jeho pěknou úpravu, čistotu a 
příjemné prostředí. Samozřejmě není všechno 
stoprocentní, vždycky je co zlepšovat, dalo by se 
vymýšlet, dalo by se budovat, ale bohužel můžeme 
realizovat jen to, na co městská kasa stačí. a 
chceme-li si pěkného prostředí ve městě užívat 
dlouhodobě, musíme se také přičinit, abychom 
je vlastní neukázněností a bezohledností neničili 
a neznečisťovali. O to více záleží na nás všech, 

na každém občanovi města, abychom stejně jako 
o vlastní majetek pečovali i o společná veřejná 
prostranství, zelené plochy a parky. Mám teď 
na mysli udržování čistoty chodníků a veřejné 
městské zeleně.

bohužel, ne všichni se chovají odpovědně a 
slušně. co jiného si myslet např. o majitelích 
pejsků, kteří chodí svého miláčka venčit přímo 
pod okna sousedů, na travnaté plochy, do parků 
a výkaly svého pejska neposbírají a nechávají 
je ležet v trávě, na chodníku, většinou tam, kde 
by to člověk nejméně očekával. chtěla bych se 
takových „chovatelů“ zeptat: Nevadí vám to? 
Ráda bych touto otázkou vyprovokovala všechny 
majitele pejsků, ale i jiných zvířátek k zamyšlení 
se nad svým chováním a apelovala na jejich 
slušnost a ukázněnost. co si máme my všichni 
ostatní myslet o těch našich spoluobčanech, kteří 
nedbají na ustanovení městské obecně závazné 
vyhlášky, ani na upozornění a připomenutí, 
psané dostatečně velkým písmem a umístěné na 
nepřehlédnutelném místě…?
Mimochodem, pejsky mám moc ráda.

 libuše ŠKrabOlOvá, místostarostka

úvOdní slOvO
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OtrOKOvIcKé nOvIny
vydavatel: 
Otrokovická BESEDA, s. r. o.
registrace: 1. 7. 2007 - MK ČR E 13019 
- Vychází v nákladu 9 000 ks jednou mě-
síčně, uzávěrka dalšího čísla 31. 7. Dis-
tribuce do všech schránek ve městě Otro-
kovice a na určená místa. Neprodejné.
redakce: Otrokovická BESEDA, 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice
tel.: 571 118 104, 
redakce@otrokovickenoviny.cz
redakční rada: Libuše Škrabolová 
(předseda), Mgr. Marek Obdržálek,
Ing. Milan Plesar, Jarmila Šedivá, 
Michal Kratochvíl
Šéfredaktor: Michal Kratochvíl
Inzerce: 
zákl. cena: 20 Kč/1cm2 + DPH 19%
tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz
Grafická úprava: Michal Kratochvíl
tisk: Hart press, spol. s r.o., Otrokovice
distribuce: 
Česká pošta, s. p., tel.: 577 004 113-4
upozornění: 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Otrokovice - Mistrovství Čes-
ké republiky v dlouhém triat-
lonu Moraviaman Thriathlon 
2008 a zároveň druhý závod 
Českého poháru 2008 se konal 
21. června v Otrokovicích. Na 
trati složené z 3,8 kilometru 
dlouhého plaveckého úseku, 
kteří závodníci absolvovali v 
21 stupňů teplé vodě ve Štěr-
kovišti, 180 kilometrů dlouhé 
cyklistické trati a klasického 
maratonu (42,2 km) nakonec 
zvítězil otrokovický rodák 
Petr Vabroušek (na snímku). 
O slavnostní start v areálu 
Štěrkoviště se postarala otro-
kovická starostka Radoslava 
Matuszková.  (kra)

 

 
 

Kovárna “VIVA“ Zlín, spol. s r. o. 
areál Svit, 92. budova 

 
Hledá vhodné uchazeče na pozici 

  

OBSLUHA STROJNÍ LINKY 
 

Jedná se o práci na tvářecích linkách 
ve vícesměnném provozu. 

 
Nabízíme: 

pracoviště v centru Zlína 
výhodné platové podmínky 

13., 14. plat, odměny, penzijní pojištění aj. 
příspěvek na zapracování 

 
Požadujeme: 

zájem o práci, zodpovědnost 
dobrý zdravotní stav 

ochotu učit se novým věcem 
 
 

Kontaktujte nás osobně 
denně od 8 do 11 hodin 

nebo na tel.: 577 051 304 
od 7 do 16 hodin 

 

excelentní výsledky kušistů
Na mistrovství České republiky, které se konalo 
v Čechách pod Kosířem ve dnech 14. -15. 6., 
naše dva týmy dosáhly první soutěžní den na 
stupně vítězů: 2. místo Otrokovice B ve složení 
Kopřiva Jan st., Sentl Slavomír a Žatecká Zu-
zana, 3. místo Otrokovice A ve složení Janda 
Zdeněk, Kaszonyiová Aja a Žatecký Ladislav.
Druhý soutěžní den patřil jednotlivcům, kteří 
navázali na výborné výsledky družstev a do-
vezli medaile v kategoriích:

Po skončení MČR se konala nominace repre-
zentantů na MS ve Švýcarsku konané 14. - 17. 
7. 2008. Barvy ČR hájili Aja Kaszonyiová, Zu-
zana Žatecká a Ladislav Žatecký. 
 ladislav ŽatecKý

Otrokovice - Pod heslem „PřIveď sI své-
hO sOuPeře a PaK hO POraZ!“ se 
koná již zítra 19. července od 9 hodin v areálu 
Nového stadionu na Bahňáku v Otrokovicích 
jubilejní desátý ročník akce s názvem OTRO-
KOvIcKý v. I. P. desetIbOj 2008. 

„Po roce se nejprestižnější amatérská spor-
tovní akce vrací na zrekonstruovaný Nový 
stadion a po dvou letech se vracíme k modelu 
nejkrálovštější disciplíny. Přijďte si vyzkoušet 
desetiboj a zjistit, zda v jednom dni dokážete 
to, na co Šebrle, Clay a spol. potřebují dny dva. 
Pro děvčata je připraven sedmiboj a srovnání 
se Ščerbovou a Kluftovou. Jako každý rok bu-
dou k vidění legendy otrokovického sportu i 
kulturního dění, hosté z blízkých i vzdálených 
měst, kterak budou předvádět ty nejkrkolo-
mější kousky na, a často i za, hranicí lidské-
ho chápání! Pokud nezávodíte, přijďte alespoň 
povzbudit, bude to potřeba,“ zve za všechny 
organizátory Michal Petřík.

Přihlášky na tache13@post.cz, spawn72@
seznam.cz, Bowling Amerika. Občerstvení za-
jištěno. Vstupné dobrovolné.  (kra)

Mistrovství České republiky ve ves-
lování žactva a dorostu, na kterém 
startovali i mladí otrokovičtí vesla-
ři, se konalo od 27. do 29. června na 
veslařské dráze v Račicích. 

O postup do finále se bojovalo 
v pátečních rozjížďkách a sobotních 
semifinálových jízdách v kategori-
ích mladšího a staršího žactva a do-
rostu ve všech veslařských disciplí-
nách. Otrokovickým veslařům se 
dařilo zejména v kategoriích žactva, 
a to na nejmenších veslařských lo-
dích-skifech. V kategorii nejmlad-
ších 11letých skifařů zvítězil na tra-
ti 1000 m a zlatou medaili si odnesl 
Jan Solař před závodníky z Ústí n. 
L.  a pražského Blesku.  Další zla-
tou medaili si vybojovala v závodě 
13letých skifařek Sandra Šarová 
a na stupně vítězů ji doprovodila 
ještě další otrokovická veslařka Ga-
briela Polášková a břeclavská Mar-
tínková, která dojela na 3. místě. Jen 
málo scházelo k tomu, aby na stup-
ních vítězů stanula ještě třetí otro-
kovická závodnice Silvia Figuerido 
– ještě 50 m před cílem jela na této 

pozici a teprve v závěrečných me-
trech závodu ji odsunuly soupeřky 
na 5.místo.  Bronzovou medaili si 
v závodě 14letých skifařek vybojo-
vala Vendula Němečková – v tomto 
závodě zvítězila Žabová z Děčína.  
Děvčata pak společně usilovala 
o získání medaile i na párové čtyřce, 
avšak soupeřky tentokrát byly proti 
a naše loď skončila po velkém boji 
na 5. místě. Posádka startovala v se-
stavě N. Marková, R. Galetková, V. 
Neměčková, S. Šarová a kormidel-
nice B. Kraváčková

Vteřinka dělila od bronzové me-
daile Tomáše Svobodu v závodě 
13letých skifařů – v tomto závodě 
zvítězil závodník z Nymburka před 
břeclavským závodníkem. Na 8. 
místě se umístil další náš žák Jan 
Vodinský. V závodě čtyřek starších 
žáků nemohla startovat naše posád-
ka, která  rovněž měla šanci na me-
daile – bohužel onemocnění a zraně-
ní pár dní před odjezdem do Račic 
znemožnily start této posádky.

Velmi dobrý výkon podal do-
rostenec A. Atarsia, který společ-

ně s brněnským  P. Berou obsadili  
2. místo ve finále B na dvojce bez 
kormidelníka, když jejich soupeři 
byli vesměs o rok starší – příští rok 
by tak měli již bojovat o mistrovské 
medaile. Na své o rok starší soupeř-
ky ještě nestačily dorostenky, které 
rovněž v závěru přípravy pronásle-
dovaly různé potíže – nejlépe se 
vedlo Z. Mikeskové a L. Novákové 
na dvojce bez korm., které obsadily 
celkově 9. místo. 

Na časově náročné přípravě 
všech závodníků se v průběhu celé-
ho roku podíleli trenéři Kubíčková 
Helena, Solařová Markéta, Atarsia 
Zuzana, Mikulec Luděk a Kubíček 
Jiří – s výkony svých svěřenců jsou 
sice spokojeni, ale v podzimní části 
sezony, která bude vrcholit mistrov-
stvím ČR družstev, by chtěli dosáh-
nout ještě lepších výsledků  Přípra-
va na podzimní část sezony bude 
zahájena v polovině srpna, současně 
budou připraveni přivítat na loděni-
ci u Moravy i nové zájemce o tento 
v Otrokovicích velmi úspěšný sport.
 (kub)

veteránští atleti určovali tempo
Otrokovice, Šumperk  - Dvaačtyřicáté mistrovství ČR na 
dráze se uskutečnilo 21. června v Šumperku. Závodu se zú-
častnilo 199 závodníků. Otrokovice reprezentovali čtyři zá-
vodníci a Milena Marčíková jako organizační pracovník. 
Naše výprava byla velmi úspěšná, o medaile nebyla nouze. 
Ve svých věkových kategoriích nenašli přemožitele. U vete-
ránů však platí pravidlo, že každý výkon se přepočítá pomocí 
koeficientu na výkon „v mládí“ a pak se teprve určí celkové 
pořadí v disciplíně. Tři nejúspěšnější jsou vyhodnoceni a ob-
drží diplom s medailí. Výsledky našich závodníků:

jiří janoušek, 57 let
1. místo v chůzi na 5 000 m, čas 25:38,0 min. 

Petr Gybas, 62 let
1. místo v trojskoku, 10,91 m
3. místo v dálce, 509 cm
4. místo na 100 m, 13,1 sec.
5. místo na 100 m překážek, 18,1 sec.

františek tomášek, 83 let
5. místo v trojskoku, 5,89 m
10. místo v dálce, 286  cm
16. místo na 1 500 m, 9:15,4 min.
17. místo na 100 m, 18,8 sec.

Zdeňka Plesarová, 50 let
1. místo v hodu kladivem, 40,48m
3. místo v hodu diskem, 30,87m
6. místo ve vrhu koulí, 10,38m
Věříme, že se všem bude dařit i na mistrovství Evropy v Lub-
lani a Evropských veteránských hrách ve švédském Malmö, 
které se konají v prázdninových měsících.
 Milena MarčíKOvá

Makarska - Mezinárodního turnaje v házené 
se  24. června v chorvatské Makarské zúčast-
nily otrokovické starší žačky a dorostenky. 

První utkání dorostenek se silným soupe-
řem z maďarského Debrecenu bylo nad naše 
síly a prohra 18:15 nám na náladě nepřidala. 
Další dvě vítězná utkání se Švédkami z Kum-
ly 19:8 a Chorvatkami ze Splitu 16:9 pozvedla 
bojovou náladu a otevřela opět cestu k prv-
nímu místu v šestičlenné skupině. Čáru přes 
tento vítězný rozpočet našim děvčatům udě-
laly další Maďarky z celku Körösi. Na jejich 
dobře organizovanou obranu jsme nestačili a 
prohráli jsme 16:10. Posledním soupeřem ve 
skupině byly děvčata z norského Kolbontu. 
Děvčata se perfektně připravila a zvítězila 
20:11. Třetí místo v základní skupině obhájila 
proti Splitu.

Starší žačky si poradily s chorvatskými od-
díly Vrgorač 17:14 a Kaštelou 15:13. Třetím 
soupeřem byla Hypo Wien. Výsledek 16:15 
byl o to cennější, že výškově byly soupeřky 
na tom podstatně lépe. Posledním soupeřem 
byla  chorvatská Dalmatinka. Naše děvčata 
tentokrát poprvé prohrála (23:10). Ve skupině 
tak skončila na druhém místě. 

Pro oba týmy byla účast na tomto turna-
ji významným měřením sil v mezinárodním 
oddílovém klání a prokázalo se, že jsme sice 
nedosáhli na mety nejvyšší, ale přesto jsme 
stejně jako v minulých letech zanechali ne-
smazatelný dojem.  Zbyněk cIlečeK

Mladí veslaři nezklamali a přivezli domů zlaté medaile

házenkářky předvedly solidní hru

Otrokovického Moraviamana vyhrál rodák Petr vabroušek

KadetI
david Pištěcký
celkově  1. místo
35 m       1. místo
50 m       3. místo
65 m       2. místo
senIOřI
Pavel Kaszonyi
35 m       3. místo
50 m       3. místo
Ženy
Zuzana Žatecká
celkově  1. místo

35m       2. místo
50m      1. místo
65m       1. místo
aja Kaszonyiová
celkově  3. místo
35m        3. místo
50m       3. místo
65m        2. místo
Muži
ladislav Žatecký
celkově   3.místo
35m      3.místo  

atleti zvou na desetiboj,
soutěžit mohou i amatéři
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