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VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
 upozorněnína vakcinaci lišek 

proti vzteklině
 že končí výběr zájemců o úvěr 

z fondu rozvoje bydlení
 MŠ Klubíčko v Tlumačově zve na 

konzultační den se zápisem
 že probíhá celoplošná derati-

zace města
 že Osobností Zlínského kraje 

se stal rektor UTB Petr Sáha
 a mnoho dalších informací 

 z kulturního a společenského 
života města

PŘIJEL JSEM
abych poslouchal a viděl 

Popáté celkem, v prezidentské funkci podruhé, na-
vštívil Václav Klaus v minulém týdnu zlínský region. 
Spolu s manželkou zavítali do třinácti míst.

„Tentokrát jsme chtě-
li prezidentskému páru 
především ukázat menší 
obce našeho kraje“, říká 
za hostitele, vedení Zlín-
ského kraje, hejtman Li-
bor Lukáš. Prezidentský 
pár si prohlédl obce na 
Uherskohradišťsku, Vse-
tínsku a Kroměřížsku.

„Přijel jsem abych po-
slouchal, vnímal a vi-
děl“, řekl na tiskové kon-
ferenci V. Klaus a ješ-
tě například dodal, že 

obdivuje, jak lidé u nás 
opečovávají své domečky 
a zahrádky: „To jsem ni-
kde v republice neviděl“.

Svůj vztah ke Zlínské-
mu kraji deklaroval také 
tím, že sem přijede zno-
vu hned za několik týd-
nů. V Luhačovicích se 
počátkem dubna sejde 
na dvoudenním jednání 
se slovenským preziden-
tem Ivanem Gašparovi-
čem. 

-bj-

Václava Klause jsme zastihli ve zlínském knihkupectví na autogramiádě své 
nové knihy a při podpisu fotografi í.                                    foto Vojtěch Cekota 

Hotel Atrium dotvoří část náměstí Hotel Atrium dotvoří část náměstí 
Společnost Hotel Atrium, která má zájem vybu-

dovat hotel vedle Delvity na náměstí 3. května, již 
má územní rozhodnutí. Jak se nám podařilo zjistit 
tuto část náměstí by dotvořila šestipatrová budova. 
V podzemním podlaží by byly garáže, v nadzemním 
restaurace a služby, v dalších hotelové pokoje a v po-
sledních dvou byty. Ovšem kdy se začne stavět ještě 
ale rozhodnuto není.          -bj- 

JARNÍ ROZHOVOR S ŘEDITELEM TECHNICKÝCH SLUŽEB

JJak dál na kvítkovické skládceak dál na kvítkovické skládce
V moderní komplex chce změnit v příštích letech kvít-

kovickou skládku odpadů společnost Moravská sklád-
ková. Její ředitel Tomáš Barč novinářům sdělil, že v sou-
časnosti skládka pojme téměř milion kubíků odpadů. 

Po vybudování celého komplexu se má kapacita zvýšit 
o dalších asi sedm set tisíc kubíků. Ředitel společnos-
ti uvedl, že skládka, vzdálená zhruba šest set metrů od 
kvítkovických domů, je v provozu již třináct let. 

Vedoucí odboru životního prostředí otrokovického 
městského úřadu Ing. Petr Zakopal dodal, že v minulos-
ti roznášel silný vítr občas sáčky, ale fi rma okolí pravi-
delně uklízí a situace se zlepšila. „Nyní probíhá staveb-
ní řízení k zahájení stavby. Po jeho skončení seznámí-
me obyvatele s výsledky prostřednictvím Otrokovických 
novin“, slíbil Zakopal.          -kl-  

Počasí si s námi letos „kru-
tě“ pohrává, papírově ale 
přišlo jaro - sluneční počasí 
v minulém týdnu „vytáhlo“ 
maminky s dětmi na písko-
viště, a tak jsme se zeptali 
ředitele Technických služeb 
Vladimíra Plška kolik máme 
vlastně ve městě pískovišť 
a jak je o ně postaráno…

Pískovišť je více než 
sedmdesát. Písek se kom-
pletně vyměňuje jedenkrát 
za dva roky, a protože se vy-
měňoval loni, letos se bude 
pouze doplňovat. V soula-
du se zákonnými předpisy 
jsou z pískovišť každoroč-

ně odebírány vzorky, kte-
ré jsou podrobovány hygie-
nickým rozborům na obsah 
těžkých kovů a bakteriální 
znečistění.

Samozřejmostí je, že s na-
stupujícím jarem zahajuje-
me pravidelný úklid písko-
višť a dětských hřišť. Naší 
snahou bude provádět dů-
kladný úklid v intervalu je-
denkrát za čtrnáct dní.

Další dotaz směřoval 
k údržbě dřevin ve měs-
tě: Už jste skončili před-
jarní kácení a prořezávaní 
stromů? Kde ve městě do-
šlo k největším úpravám?

Mimovegetační kácení dře-
vin bude ukončeno teď 
v březnu, prořezávání dře-
vin bude pokračovat ještě 
do půlky dubna. K největ-
ším zásahům do zeleně do-
šlo například na hřbitově, 
kde byla vykácena jedna 
řada tují v rámci postup-
né obnovy všech alejí. Vy-
káceli jsme zbytky starých 
stromořadí na ul. Dr. Be-
neše a K.H.Máchy, kde 
již v podzimních měsících 
byly vysázeny nové aleje 
okrasných sakur a kulovi-
tých platanů. 

Prořezali jsme pade-
sát procent větví smuteč-
ních vrb v parku na Bah-
ňáku a u Nadjezdu. Došlo 
samozřejmě také na jed-
notlivá kácení nemocných 
nebo proschlých stromů. 
Dále probíhá prořezávání 
keřů na celé ploše veřej-
né zeleně, a to v závislosti 
na potřebách jednotlivých 
druhů. Eventuálně jsou 
dřeviny upravovány tak, 
aby nezakrývaly dopravní 
značení a nebránily ve vý-
hledu nebo nezasahovaly 
do komunikací či domů.

pokračování na str. 3

Naděje 
pobočka Otrokovice 
Wolkerova 1274

Vás srdečně zve na 

VelikonočníVelikonoční 
jarmark,jarmark, 
který se koná 

v zahradě domova 
ve čtvrtek 29. března 
od 12:00 do 18:00.
Na akci budou nabíze-

ny dekorativní výrobky 
s velikonoční tématikou. 
Ochutnat můžete také 
sladkého velikonočního 
beránka, zajíčkovy uze-
nářské speciality a teplé 

nápoje z kavárničky 
„U pampelišky“. 
Přijďte s námi 
přivítat jaro!  

Vlastimilu Čablovi gra-
tuluje k ocenění nejlepšího 
sportovce Otrokovic za rok 
2006 olympionik, význam-
ný otrokovický veslař, Ol-
dřich Svojanovský

.foto -mp- 

Ovocná školka v Malenovicích 
nabízí zahrádkářům zhruba desítku dřevin k jar-

ní výsadbě. K zajímavostem patří široká škála od-
růd jabloní, ale také nové odrůdy, mezi slivoněmi 

například špendlík, dále tureckou lísku či peckovi-
ny na nových podnožích. Otevřeno je od 08:00 do 

16:00 a o víkendu od 07:00 do 12:00. V nabídce se 
již objevila také sadba brambor. 
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Mistrovství ČR v Bratislavě - atleti veteráni „brali“ jen zlatoMistrovství ČR v Bratislavě - atleti veteráni „brali“ jen zlato
Probíhá období halových 

závodů, vyvrcholením pro 
atlety veterány bylo Mistrov-
ství ČR, které bylo uspořádá-
no společně se Slováky v hale 
Elán v Bratislavě. Hodnoce-
ní byla oddělená, jednalo se 
o dvě samostatná mistrov-
ství. 

Tato organizačně náročná 
sportovní akce se uskutečnila 
v sobotu 10. 
března 2007. 
Z Otrokovic 
se zúčastnili 
tři sportovci: 
Petr Gybas, 
Jiří Urban 
a Zdeňka Ple-
sarová. Dále 
organizač-
ní pracovnice 
Milena Marčí-
ková a nechy-
běl ani náš 
n e j s t a r š í 
atlet Fran-
tišek Tomá-
šek, který 

Milena Marčíková (vle-
vo) byla členkou organi-
začního týmu, Zdeňka 
Plesarová závodila ve 
vrhu koulí.

přesně v den závodů slavil 83 
let. Bohužel, kvůli zranění 
nemohl závodit. Naši spor-
tovci získali v sedmi disciplí-
nách 7 prvních míst! 

Přehled jednotlivých 
výsledků: Petr Gybas 
(M60 let) - 4x první mís-
to - 60 m/8,43 s., 60 m 
přek./10,67 s., dálka 
504 cm, trojskok 10,18 m., 

Jiří Urban (M50) - 2x první 
- 60 m/8,16 s., 200 m/25,94 
s., Zdeňka Plesarová (Ž45) 
- 1x první - koule 4 kg/9,19 
m. Organizátoři připravili 
závodníkům pěkné prostře-
dí, s dodržováním časového 
pořadu to už bylo horší. Pře-
sto jim patří dík. Ještě infor-
mace pro aktivní i pasívní 
příznivce veteránské atleti-

ky (atleti nad 
35 let): Mis-
trovství ČR 
„pod širým 
nebem“ se 
bude konat 
5. července 
2007 v Tábo-
ře. 

Blahopře-
jeme našim 
sportovcům 
k dosaženým 
v ý k o n ů m 
a přejeme 
tolik potřebné 
zdravíčko.

            -pa-Nejvšestrannější atlet Petr Gybas při trojskoku.

Otrokovičtí veteráni Petr 
Gybas (vlevo) a Jiří Urban 
před závodem v bratislav-
ské hale Elán.

Na konci února se uskutečnilo zimní přípravné sou-
středění A-týmu mužů fotbalového oddílu TJ Jiskra Ot-
rokovice.

Tým pod vedením trenéra Josefa Pospíšila, vedoucího 
mužstva Hynka Bršlici a maséra Jana Janeby absolvoval 
fotbalisty tolik neoblíbené „polykání“ kilometrů a nabírání 
fyzické kondice v malebném prostředí sportovního a vzdělá-
vacího střediska Bradlan Brezová pod Bradlom (SVK). 

Trenér byl se soustředěním nadmíru spokojený. „Tréno-
vali jsme 4x denně, každý den jsme měli dvě tréninkové jed-
notky na umělém trávníku, ve večerních hodinách jsme vy-
užívali posilovnu, pro hráče byla k dispozici kompletní re-
habilitace zahrnující saunu, masáže i whirlpool. Nemůžu 
si na nic stěžovat, vše bylo na vynikající úrovni, líbil se mi 
přístup hráčů, kteří makali naplno. Snad to dokážeme pře-
nést i do jarních mistrovských utkání a posuneme se tak 
k cíli, který jsme si společně s vedením oddílu dali,“ uvedl 
trenér Josef Pospíšil. 

Milan Plesar

Fotbalisté Jiskry makali 
na Slovensku

Kolektiv A-týmu mužů TJ Jiskra Otrokovice, funk-
cionáři oddílu a fi nanční ředitelka Bradlanu Jana 
Štefi ková. 

Bronzovou medaili si v turnaji o mistra ČR odvezli 
sáloví fotbalisté SK SPEED Otrokovice. Finálový turnaj 
pod patronací Českého svazu sálového fotbalu a futsa-
lu se uskutečnil na začátku března v Lovosicích. 

Sáloví fotbalisté SK SPEED jsou bronzoví 

„O titul mistra ČR pro se-
zónu 2006/2007 se v dvou-
denním turnaji utkalo šest 
nejlepších týmů z celé re-
publiky,“ uvedl manažer 
týmu SK SPEED OTROKO-
VICE Hynek Bršlica. Otro-
kovický tým v turnaji po-
razil Louzu Lášťany 4:2, 
remizoval s AFK Bystřice 
p. Hostýnem 4:4. Tyto vý-
sledky posunuly SPEE-
Dy do semifi nále, v němž 

podlehli pozdějšímu vítě-
zi FC Radobýl Litoměřice 
0:4. „Bohužel za stavu 0:2 
jsme neproměnili penaltu 
a z protiútoku inkasova-
li na 0:3, tím se zápas zlo-
mil,“ přiblížil Bršlica. Bran-
ky otrokovického týmu stří-
leli Sotolář (4), Jordánek (3) 
a Hrubčík (1). 

„Po náročné sezóně, v níž 
jsme skončili ve své soutě-
ži na čtvrtém místě jsme 

dostali nabídku zúčast-
nit se fi nálového turnaje 
o mistra ČR v Lovosicích. 
Kluci makali a svou obě-
tavostí, fotbalovým umem 
a pro ně tak typickou 
chytrostí obsadili v kvalit-
ní konkurenci krásné třetí 
místo. Děkuji městu Otro-
kovice a TJ Jiskra Otroko-
vice za podporu a pomoc 
se zajištěním účasti v Lo-
vosicích,“ dokončil Bršlica 
s tím, že příští rok se jeho 
tým pokusí umístění ještě 
vylepšit. 

-mp- 

Bronzový tým: stojící zleva Hynek Bršlica, manažer, Miroslav Zavadil, Jiří Bronzový tým: stojící zleva Hynek Bršlica, manažer, Miroslav Zavadil, Jiří 
Sotolář, Radim Kostka, Václav Jordánek, v podřepu zleva Vladimír Šnajdr, Sotolář, Radim Kostka, Václav Jordánek, v podřepu zleva Vladimír Šnajdr, 
Miroslav Březina, Jan Procházka a ležící zleva Petr Vals, Vlastimír Hrubčík. Miroslav Březina, Jan Procházka a ležící zleva Petr Vals, Vlastimír Hrubčík. 




