
Otrokovice - U příležitosti 
vzpomínky na ničivé povodně, 
které město Otrokovice a jeho 
obyvatele postihly před deseti 
lety, se uskutečnila v kavárně 
Společenského domu ve čtvrtek 
28. června v době od 9. do 13. 
hodiny beseda s odborníky „O 
velké vodě“, doplněná prezen-
tací složek Integrovaného zá-

chranného systému. Po přivítání 
více než třech desítek hostů vy-
stoupil s poutavou prezentací pod 
názvem „Co jsme věděli a víme  
o povodních“ místostarosta 
města Otrokovice a náměstek 
hejtmana Zlínského kraje MVDr. 
Stanislav Mišák.

„To, že nám bylo před de-
seti lety dáno prožít povodně  

Občané besedovali o velké vodě

spOrt
Memoriál petra 
Vymazala
Fotbalový turnaj mužských 
týmů TJ Jiskra Otrokovice, 
FC Viktoria Otrokovice a FS 
Napajedla se konal v rámci 
3. ročníku Memoriálu Petra 
Vymazala v sobotu 30. června 
od 9 hodin na starém hřišti za 
Společenským domem v Otro-
kovicích.   
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radniční zprávy
Jsou nové jízdní řády
Pracovníci Dopravní 
společnosti Zlín - Otroko-
vice, s. r. o., dokončili posled-
ní úpravy na nových jízdních 
řádech, které začaly platit na 
linkách městské hromadné 
dopravy ve Zlíně a Otroko-
vicích od soboty 30. června.
 strana 4
zábava
Soutěže o ceny
Vyhrajte vstupenky na kul-
turní akce nebo konzumaci 
v restauraci. Stačí, když se 
úspěšně zúčastníte soutěží 
Otrokovických novin.  
 strana 10 a 11

Uvnitř číSla Město Otrokovice začalo od července vydávat vlastní noviny
Otrokovice - Významný 

krok v oblasti větší informova-
nosti obyvatel Otrokovic učinila 
zdejší radnice. Od července  
začala vydávat své vlastní pe-
riodikum. Magazín, který nese 
název Otrokovické noviny, 
přestal totiž jeho dosavadní vy-
davatel vyrábět, a tak se městští 
zastupitelé rozhodli, že tyto no-
viny od něj radnice odkoupí a 
začne je vydávat prostřednictvím 
své městské společnosti Otro-
kovická beSeDa.

Od nynějška tak budou 
všichni obyvatelé Otrokovic 
dostávat pravidelně každý 
předposlední pátek v měsíci do 

svých schránek zdarma tento 
měsíčník. S novým barevným 
kabátem doznaly Otroko-
vické noviny i dalších změn, 
jako je rozšíření počtu stran na 
dvanáct, bude se objevovat více 
soutěžních rubrik, také anketa na 
aktuální téma. Větší prostor také 
dostanou důležité informace  
z radnice i z dění ve městě.

Sídlo redakce Otrokovických 
novin je v přízemí Otrokovické 
beSeDY vedle předprodeje 
vstupenek, lidé mohou své 
příspěvky přinést osobně, nebo 
je vhodit do schránky u redakce 
či na městském úřadu.

 Michal kratOchvíl 

OtrOkOvické
nOviny

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

Pošta má být  otevřena 
na konci prázdnin
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Desáté výročí 
ničivých povodní 

uvnitř čísla

24. srpna 2007
číslo 14 - ročník 17
zdarma - neprodejné

Místostarostka Otrokovic Libuše Škrabolová a Pavel Velev, ředitel 
Nadace Tomáše Bati, kladou kytice v místě tragédie v areálu Tomy.

Pokračování na straně  5

 lidé uctili památku tomáše bati

VážeNí čTeNáři,
držíte v rukou první vydání nových 
Otrokovických novin, které se roz- 
hodlo vydávat město Otrokovice. 
Radnice v každém větším městě 
v české republice si již před lety 
uvědomily, že vydávání vlastního 
magazínu je pro ně nejlevnější  
a nejvhodnější cestou, jak do-
stat k obyvatelům co nejvíce in-
formací o dění ve městě, o pro- 
gramech kulturních, sportovních  
a společenských akcí, důležitých 
událostech, a také více zapojit 
občany do dění ve městě. Nejsme 
tedy první, kdo vydává vlastní 
noviny, jdeme do osvědčeného  
a obyvateli jiných měst pozitivně 
přijímaného projektu. 

Na obsah magazínu, který dosta-
nete každý měsíc zdarma do 
svých poštovních schránek, bude 
dohlížet redakční rada, ve které 
se vedle nezávislých odborníků 
budou střídat předem vylosovaní 
zastupitelé ze všech politických 
stran či uskupení  působících  
v zastupitelstvu Otrokovic. Tím 
deklarujeme, že nechceme, aby 
se Otrokovické noviny staly poli-
tickým nástrojem  vedení rad-
nice, ale nezávislým magazínem, 
který bude sloužit především 
obyvatelům našeho města. Pro-
stor dostanou také příspěvky 
čtenářů, redakční pošta bude jed-
nou z pravidelných rubrik. Zajímá 
nás, co si obyvatelé města myslí, 
co by změnili či chtěli zlepšit  
v nejrůznějších oblastech.
Věřím, že se Vám budou nové 
Otrokovické noviny líbit a že se 
stanou užitečným pomocníkem  
i vítaným partnerem.

Radoslava MAtuszková ,
starostka města Otrokovice

úvOdní SlOvO
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Otrokovice - Výročí tragické 
smrti podnikatele Tomáše bati si 
počátkem července připomněli 
obyvatelé i představitelé Otro-
kovic. Zakladatel obuvnických 
závodů, který se také významně 
podílel na rozvoji Otrokovic, 
zahynul 12. 7. 1932 při pádu le-
tadla krátce po startu z otrokovic- 
kého letiště při své služební 
cestě do Švýcarska.

Tomáš baťa založil ve Zlíně 
spolu se svými sourozenci  
v roce 1894 úspěšný obuvnický 
závod. Po bratrově smrti v roce 
1908 se stal jeho jediným vlast-
níkem. Před začátkem druhé 
světové války již byl největším 
podnikem lehkého průmyslu, 
nejdynamičtěji se rozvíjející 
společností ve střední evropě  
a největším světovým produ-
centem a prodejcem obuvi. 

Po studijních cestách do 
zahraničí začal baťa zavádět 

Pokračování na straně  6
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Otrokovice - Na víkendovém 
veslařském klání na mistrovství 
Čr žactva v račicích, které 
se konalo ve dnech 29. 6. až  
1. 7., si počínali  úspěšně mladí 
otrokovičtí veslaři. Po náročném 
trojdenním postupovém systému 
rozjížděk a semifinálových jízd se 
do finálových jízd kvalifikovalo 
15 ze 17 startujících otroko-
vických posádek. Ve finálových 
jízdách pak otrokovičtí veslaři 
vybojovali 1 zlatou, 2 stříbrné  
a 5 bronzových medailí.
Překvapením pro všechny byl 
výsledek závodu  mladších žaček 
na skifu - zlatou a stříbrnou medai-
li vybojovaly zcela jasně  mladší 
žačky Sandra Šarová  a Gabriela 
Polášková. Další stříbrnou me-
daili získala na skifu starší žačka 
Vendula Němečková, kterou po 
souboji v závěrečných metrech 
porazila  o délku lodě jen děčínská  
skifařka.
Souboj  o bronzové medaile za-
hájil skifař v kategorii mladších 
žáků Dominik Kraml – po velkém 
souboji v závěrečných 200 m 
mu bronzová medaile unikla o 
pouhé 4 desetiny vteřiny a ke 
stříbrné medaili mu chyběla jen 

1 vteřina.   Další posádkou usilu-
jící o získání cenné medaile byla 
posádka párové čtyřky starších 
žáků - společenství 4 skifařů z 
moravských oddílů včetně našeho 
adama atarsia podlehlo v závěru 
závodu českým posádkám, a tak 
na ně zůstala jen nepopulární 
„bramborová“ medaile. Další 
souboj o bronzovou medaili však 
již  pro sebe získala  posádka 
otrokovických starších žaček na 
párové čtyřce – posádka v sestavě 
N. Marková, V. Němečková,  r. 
Galetková, a. Martincová s ko-

rmidelnicí Z. Mikeskovou odol-
ala v závěrečném finiši útoku 
hodonínských děvčat  a  těsně  
o 1 vteřinu dojela na 3. místě. 
bronzové medaile vybojo-
valy nečekaně i  starší žačky 
b. Kraváčková a L. Nováková 
na dvojskifu – jejich výkon byl 
příjemným překvapením i pro 
trenérku H. Kubíčkovou. bronzo-
vé medaile si vybojovali i mladší 
žáci v sestavě T. Svoboda, D. Hra-
dila, D. Kraml, J. Ondřich, na kor-
midelnickém postu je vedla opět 
Z. Mikesková.  Jiří kUbíček

Otrokovičtí veslaři přivezli medaile z mistrovství čr

Otrokovické medailistky.

Otrokovický střelec 
bojoval o olympiádu
granada - Od pondělka 
9. do středy 11. července 
2007 soutěžil otrokovický 
Jiří Gach na Mistrovství 
evropy v Trapu a Double 
Trapu mužů ve španělské 
Granadě o dobré umístění ve 
světovém poháru 2007. 
Střílelo se o hodně – o další 
bodované místo pro zisk pos-
tu  v olympijském družstvu, 
ve kterém Jiří Gach už jed-
nou byl a do kterého se chce 
vrátit. Výsledky soutěže 
byly známy po uzávěrce to-
hoto čísla. věra hUbená

na rozžhaveném asfaltu  
v Otrokovicích kraloval 
petr vabroušek
Otrokovice - V sobotu 23. 
června se na ironmanských 
distancích uskutečnilo MČr 
v tradiční baště dlouhého 
triatlonu v Otrokovicích. 
Petr Vabroušek nedal svým 
soupeřům šanci a suverénně si 
doběhl pro vítězství. Na stupně 
vítězů ho doprovodil druhý 
Lukáš Vrobel a třetí Tomáš 
bednář. Čtvrtý skončil Jarda 
brynda, který při své premiéře 
získal skalp Tomáše Petra.
VýSLeDKY:
1.Vabroušek Petr (author 
Tufo Ti) 8:45:50
2.Vrobel Lukáš (Ironman 
Sudomeř) 8:55:32
3.bednář Tomáš (Sencor 
Team) 9:07:54
4.brynda Jaroslav (Labe tri 
club) 9:09:34
5.Petr Tomáš (SK OMT Par-
dubice) 9:13:30

lukáš SlatinSkÝ
    www.etriatlon.cz

aktUálnĚ

OtrOkOvické
nOviny

inzerce

Komise mládeže a sportu 
při radě města Otrokovice 
upozorňuje zájemce o pro-
nájem městských sportovních 
zařízení pro školní rok 2007-
2008, aby zasílali žádosti:

• o školní tělocvičny přímo 
ředitelům jednotlivých škol 

• o městskou halu správci 
městské haly společnosti Te-
HOS s. r. o., k rukám ředitele 
v termínu do 15. září 2007
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Mistrovství čr 
veteránů v atletice
tábor - 41. roèník Mistrovství 
Èr veteránù v atletice se konal 
ve čtvrtek 5. èervence 2007  
v Táboøe. Závody se konaly za 
nepøíznivého, promìnlivého 
poèasí. Z Otrokovic odcestova-
li celkem ètyøi úèastníci, dva 
sportovci a dva organizátoøi. 
registraci + startovné mìla 
na starosti Milena Marèíkova, 
zatímco o výsledky se sta-
ral Petr Gybas (kvùli zranìní 
nestartoval). Pøihlášeno bylo 
pøes dvì stì závodníkù ve 
vìku od 55 do 82 let. V Èr je  
v souèasnosti registrováno pøes 
900 atletù veteránù. Nejstarším 
úèastníkem šampionátu byl 
vyhlášen František Tomášek  
z Otrokovic, který navíc ab-
solvoval maximální poèet dis-
ciplín - ètyøi. Ve své vìkové 
kategorii M80-85 všechny 
vyhrál. Zdeòka Plesarová zís-
kala ve své vìkové kategorii 
dvì první a jedno druhé mís-
to, její výkon v kladivu byl 
vyhodnocen jako nejlepsí ze 
všech kladiváøek. 

rekapitulace výsledkù: 
František tomášek: 100 m = 
19,75 s - 1. místo M80 
1500 m = 8.41,79 min. - 1. 
M80 dálka = 275 cm - 1. M80 
troj-skok = 5,88 m - 1. M80. 
zdeòka plesarová: disk = 
28,47 m - 2. místo ž45 koule  
4 kg = 9,04 m - 1. ž45 kladivo 
4 kg = 55,69 m - 1. ž45. 
Spoleèenský veèer se konal 
v hotelu amber Palcát, kde 
probìhlo i slavnostní vyhod-
nocení a pøedání diplomù, 
medailí a cen. Èestnými hosty 
byli napø. Dana Zátopková, 
Oldøich Svojanovský. 
 zdeňka pleSarOvá

Moraviaman ve fotografii

Obdivuhodné výkony sportovců, kteří se zúčastnili tradičního závodu 
Moraviaman, jsou k vidění na stránkách www.etriatlon.cz




