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VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
! že pracovníci TSO vyměnili 

písek v pískovištích pro děti
! na 3. straně představujeme 

vítězné logo projektu KPSS 
na Otrokovicku

! že stavba přístaviště by mě-
la být ještě letos zahájena

! o úspěších „Mánesky“ v há-
zené a nohejbalu

! a mnoho dalších informací 
z kulturního a společen-
ského života města

Naši dobrovolní hasiči 
prokázali svoji ocho-

tu kdykoliv pomoci lidem 
v nouzi. Tentokrát nastou-
pili při průtrži mračen 
před týdnem kolem 23:00 
v Kvítkovicích. Otrokovič-

tí dobrovolníci pracovali 
hlavně ve firmách směrem 
na Napajedla. „Dostavilo 
se 12 chlapů, kteří likvi-
dovali naplaveniny z okol-
ních polí“, sdělil jejich ve-
litel Ludvík Kubín. 

Vedoucí oddělení krizo-
vého řízení a obrany otro-
kovické radnice Ing. Jan 

Dobrovolní hasiči pomohli

Kováč chválil také dobro-
volné hasiče z Kvítkovic. 
Ti pomáhali v Hálkově 
ulici. Spláchnutý biolo-
gický materiál a hlavně 
seno tam ucpalo kanálo-
vou propusť. „Museli jsme 

s pomocí automobilu vy-
trhnout poklop“, upřesnil 
Kováč. Když voda opadla, 
pustili se hasiči do úkli-
du domu, garáže a sklepa. 
Pracovali zhruba do jedné 
v noci. Druhý den Technic-
ké služby Otrokovice zane-
sený prostor čistily vodou. 

-kl-

Otrokovická firma nemusí vracet 120 milionů korun. 
V minulých dnech tak rozhodl Okresní soud ve Zlíně. 
Společnost uzavřela s Fondem národního majetku v ro-
ce 1995 smlouvu o likvidaci dvou skládek odpadů. Podle 
žaloby měla peníze vyfakturovat i na jiné práce. Šéfové 
Tomy několikrát zdůraznili, že se ničeho špatného ne-
dopustili. Soudce Ladislav Pavlíček informoval, že proti 
konstatování soudu se fond může odvolat.               -kl-  

Spor státu a Tomy je promlčen

Městské koupaliště v Otrokovicích 
patří se svou ohřívanou vodou a spoustou zábav-

ných doplňků k nejhezčím zařízením tohoto druhu 
ve Zlínském kraji. V minulém čísle jsme přinesli 
informaci o řádění vandalů, kteří ničili, na co při-
šli. Rozkopali koše na odpadky, do vody naházeli 
lavičky a jen zásluhou 
pracovníků Technických 
služeb bylo koupaliště 
uvedeno za chodu do pro-
vozuschopného stavu.

Bohužel opravy zaplatí 
všichni obyvatelé Otroko-
vic. Zřejmě by měli rodiče 
„klukům“ ve věku kolem 
18 let domluvit i rázně-
ji, než mohou policisté 
a správci zařízení.   -lad-

Tufo Moraviaman Triat-
lon, nejdelší závod Čes-
kého poháru, probíhal 
v sobotu 24. června na 
Štěrkovišti a v okolí Otro-
kovic. Ve velké konkurenci 
více než stovky závodníků 
zvítězil Petr Vabroušek. Ce-
lou trať závodu, tj. 3800 m 
plavání, 180 km jízdy na 
kole a 42,2 km běhu absol-
voval  - za tropického vedra 
– v čase 8 hodin 45 minut 
a 50 vteřin, téměř o 10 mi-
nut rychlejším než druhý 
v pořadí Lukáš Vrobel. Do 
první desítky se Vabroušek 
dostal již v úvodní disciplí-
ně – plavání; na kole brzy 
předjel své soupeře a té-
měř celý závod vedl. 

Foto -la- 

PETR VABROUŠEK VÍTĚZEM TRIATLONU

Ve dnech 7. – 9. července 2006 se Nový 
stadion v Otrokovicích stane již tradičně 
místem setkání asi 60 nejlepších kušis-
tů z celého světa. Místní TJ Jiskra po-
řádá, tak jako každý rok, střelecké klání 
s ná-
z v e m 
Bohe -
m i a 
Cup 2006 ve střelbě z polních kuší. Po-
druhé je zařazen jako jeden ze závodů 
Světového poháru.

Účast ohlásili závodníci ze Švédska, 
Německa, Chorvatska, Slovenska, Fran-
cie, Belgie, Maďarska a Polska, chybět 

KUŠISTÉ V OTROKOVICÍCHKUŠISTÉ V OTROKOVICÍCH

nebudou samozřejmě domácí střelci. 
Síly změří na tratích 65, 50 a 35 metrů. 

Pořadatelé zvou všechny příznivce ne-
tradičního sportu, aby přišli podpořit 
reprezentanty České republiky. (Daleko-

h l e d y 
s se-
bou.)

V pá-
tek 7. července v odpoledních hodinách 
začíná přejímka zbraní a řízený tré-
nink. Vlastní závod startuje v sobotu 
v 09:30, vyhlášení výsledků je v nedě-
li v 18:00.

Kateřina Štětkářová       

Zastupitelstvo města Otrokovice na 
svém posledním červnovém zasedání 

rozhodlo o další podpoře Speciální mateřské školy 
Klubíčko U Trojice v Tlumačově. 

Dotace pro Klubíčko

Tentokrát poskytne 52.000 
korun na vylepšování pro-
středí, v němž zařízení pů-
sobí rok a půl. Ředitelka 
školy Ludmila Stodůlková 
nám napsala: 

„Škola, která předtím 
sídlila na Školní ulici v Ot-

rokovicích, má nyní k dis-
pozici objekt rekonstruo-
vaný přímo „na míru“ pro 
svoji činnost. Po dvou  eta-
pách rekonstrukce,  pro-
vedených v roce 2004 (cel-
ková přestavba interiéru 
budovy) a v roce 2005 (ex-
teriér budovy – střecha, 
fasáda), bude o letošních 
letních prázdninách  ná-
sledovat etapa třetí, jejímž 
obsahem budou stavební 
úpravy školní zahrady.  Zá-
zemí pro mateřskou školu 
Klubíčko, o jehož vytvoření 
se postaral majitel objektu 
Obec Tlumačov,  bude tím-
to dokončeno“. 

Ostatní si obstarává sa-

ma škola: nábytek a vy-
bavení, provozní zařízení 
školy a školní jídelny, po-
můcky a ostatní materi-
ální potřeby. Pořizování 
těchto věcí je odvislé od 
finančních možností ško-
ly. Peníze z dotací školství 
stačí sotva pokrýt potřeby 
běžného provozu, a tak 
se škola snaží získat dal-
ší prostředky: dotace od 
obcí, kde děti mají byd-
liště, dary od sponzorů ve 
formě finanční, hmotné, 
případně služeb. 

„S podporou Města Ot-
rokovice, odkud dochází 
do školy nejvíce dětí, se 
škola pustila do realizace 
finančně náročného pro-
jektu - budování speciál-
ního pracoviště k provádě-

pokračování na str. 3
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I. liga kopané žen - play-off - druhé utkání o 3. místo
DFC Compex Otrokovice - DFC Slávia Hradec Králové 2:0 (0:0)

Sestava: Plachá – Zderčíková, Hoferková, Marcoňová, Vlasa-
tíková  – Chytilová (70. Cvernová), Danielová, Polášková, Du-
dová (75. Šilhárová) – Strožová (89. Sedláčková), Skupinová, 
trenérka: Jitka Klimková, branky: Polášková (90.), Danielová 
(90. + 2).

FOTBALISTKY 
na stupních vítězů

V závěru června se otrokovičtí reprezentanti zúčastnili 
mistrovství České republiky ve veslování žactva a doros-
tu na dráze v Račicích u Roudnice. Ve finálových jízdách 
získaly otrokovické posádky čtyři stříbrné medaile a další 
cenná umístění.

Úspěchy veslařů v Račicích

V minulých dnech se v Děčíně konalo 40. Mistrov-
ství ČR veteránů pod záštitou starosty města Ing. Vla-
dislava Rašky. Celkem se zaregistrovalo 206 závodní-
ků. Pořadatelé připravili šampionát precizně. 

Veteráni přivezli 11 medailí Veteráni přivezli 11 medailí 

Ve Spytihněvi si můžete půjčit lodě s přívěsným mo-
torem, hausbóty či třímístné kanoe. Samozřejmě také 
záchranné vesty pro neplavce. Zajezdit si můžete na 
Moravě a Baťově kanále. V pondělí a ve čtvrtek je plav-
ba omezena, protože nepracují plavební komory. Přesto 
se dá cestovat asi čtyři hodiny po Moravě. Ovšem dopo-
ručujeme informovat se o podmínkách cestování raději 
předem na telefonu 603 802 691. Jezdí se v sobotu, ne-
děli a státní svátky takto:

Sobota: 
Spytihněv 13:00 - Babice 13:35 
cena dospělý 35 Kč, děti do 15 let 20 Kč
Babice 13:45 - Spytihněv 14:20 cena stejná
Neděle a státní svátky:
Spytihněv 13:00 - Napajedla 13:45  
cena dospělý 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč
Napajedla 13:50 - Napajedla 14:25 cena stejná
Napajedla 14:30 - Spytihněv 15:15 cena stejná
Hausbóty se půjčují také ve Starém Městě na Uher-

skohradišťsku. Řídit plavidlo může každá osoba starší 
18 let. Po příjezdu na místo počítejte s hodinovou in-
struktáží, případně s praktickou ukázkou. Na hausbó-
tech jsou nosiče na kola, můžete s nimi zaparkovat 
v přírodě a strávit tam noc. 

Pokud byste chtěli vyrazit na několikadenní výlet s ro-
dinou, větší lodě jsou k pronajmutí ve Vnorovech a Ve-
selí nad Moravou. Pojede s vámi placená obsluha, ces-
tovat může až 12 osob. Splavná trasa (polovina řekou 
Moravou a druhá umělým kanálem) je v současnosti 
dlouhá 52 kilometrů.         -kl-          

Lodí po Moravě a Baťově kanále 

V polovině června si otrokovičtí kušisté zajeli do Chlu-
mu u Hradce Králové, kde se střílelo jako za starých dob 
Wiléma Tella. 

Vyčerpávající slunečné počasí nejvíce vyhovovalo na-
šemu Janu Kopřivovi, st. Po delší pauze (nemoc) ukázal, 
že stále patří mezi elitu. Mezi seniory obsadil třetí místo 
nástřelem 711 bodů (z 900 možných). 

Naše úspěšná Aja Kaszonyiová vystřílela druhé místo 
mezi ženami (776 bodů).

Nejvíce obsazená byla kategorie mužů. Ceny si ovšem 
odvezli střelci z Plumlova, Opavy a Hradce, z našich byl 
nejlepší Laďa Žatecký (7. místo, 775 bodů).  K. Štětkářová               

AKTIVNÍ KUŠISTÉ

Nejcennějším bylo 2. místo 
letošní nejúspěšnější posádky 
párové čtyřky, kterou o zlato 
připravila nepřízeň počasí. 
Vítězná loď z Uh. Hradiště 
startovala v krajní 6. dráze. 
Vedla pod vysokým břehem 
a byla chráněna před bočním 
protivětrem, který museli 
naši uprostřed startovního 
pole překonávat. Startovali 
ve složení Jakub Atarsia, Jiří 
Čabla, Jiří Březina a Jiří Cir-
bus, trenérka Zuzana Atarsia. 
Do cíle dojeli v čase 5:01,46 
min. s odstupem 1,5 vteř. za 
vítězem a 2,5 vteř. před lodí 
z Hodonína.

Úspěšné byly i žačky vedené 
trenérkou Helenou Kubíčko-
vou. Mladší získaly tři stříbrné 
umístění a jedno čtvrté místo. 
Stříbro dovezla párová čtyřka, 
Vendula Němečková, Natalie 

Marková, Romana Galetková, 
Gabriela Polášková a kormi-
delnice Zuzana Bahulová. 
Marková a Němečková  byly 
navíc druhé na dvojskifu, stej-
nou medaili získala na skifu 
mladších žaček i G. Poláško-
vá. Čtvrté místo si vybojovala 
na skifu žaček nar. 1994 R. 
Galetková. Starší žačky v se-
stavě Aneta Martincová, Lucie 
Nováková, Zuzana Mikesková, 
Barbora Kraváčková s kormi-
delnicí Janou Zbudilovou vy-
bojovaly ve finále 4. místa na 
nepárové i párové čtyřce.

V červenci startují junioři 
a senioři na mistrovství ČR 
v Třeboni, o 14 dní později 
se zúčastní mistrovství ČR 
mužů a žen na klasické dvou-
kilometrové trati a ve sprintu 
na 500 m.

 -JK- 
Naše město zastupovali 

čtyři závodníci (Petr Gy-
bas, Jiří Janoušek, Fran-
tišek Tomášek a Zdeňka 
Plesarová). Otrokovičtí zís-
kali 11 medailí - devětkrát 
zlatou, stříbrnou a bron-
zovou. Pro přehled uvádí-
me výkony a umístění jed-
notlivců: 

Jiří Janoušek M50: 
5 km chůze 26:34,64 min. 
- 1. místo

Petr Gybas M60: dálka 
506 cm - 3. místo, trojskok 
10,58 m - 1. místo, 100 m 
překážek 18,24 vt. - 1. 
místo

František Tomášek M80: 
dálka 322 cm - 1. místo, 
100 m 18,79 vt. - 1. místo, 
1500 m 8:15,04 min. - 1. 
místo, trojskok 617 cm - 1. 
místo

Zdeňka Plesarová Ž45: 
disk 1 kg 30,48 m - 1. mís-
to, kladivo 4 kg 31,37 m - 
2. místo.

Letos poprvé udělovali 

pořadatelé zvláštní cenu 
nejúspěšnějšímu atletovi 
šampionátu. Jsme velmi 
hrdí na to, že tato cena 
byla udělena P. Gybasovi, 
který má lví podíl na výko-
nech F. Tomáška, protože 
mu aktivně pomáhá s pří-
pravou. Náš „nový objev“ 
– F. Tomášek má 83 let! 
Za zmínku stojí i výkon 
Z. Plesarové v disku. Ho-
dila 30,48 m a posledním 

pokusem soutěže zvítězila 
o centimetr. J. Janoušek 
působil v chůzi na 5 km 
suverénně. Velkou záslu-
hu na zdárném průběhu 
závodů má naše organizač-
ní pracovnice Milena Mar-
číková. Díky ní proběhla 
bez problémů prezentace 
a zpracování výsledků. 
Celá výprava zaslouží dík 
za úspěšnou reprezentaci 
Jiskry Otrokovice a naše-
ho města. Teď je před námi 
19. července ME veteránů 
v polské Poznani.  

-MK-  

své zkušenosti kapitán-
ka domácích Polášková 
a v 90. poprvé překona-
la hradeckou brankářku.  
V nastaveném čase pak 
Danielová dovršila vítěz-
ství domácích.      

Konečné pořadí I. ligy 
kopané žen ročníku 2005-
2006

1. Sparta Praha
2. Slavia Praha
3. DFC Compex Otro-

kovice
L. Kvapil     

Do rozhodujícího zápa-
su o 3. místo v první lize 
kopané žen (první zápas 
v Hradci 1:1) nastoupily 
domácí hráčky oslabeny 
o Brhelovou (trest za čtyři 
žluté karty) a Otépkovou 
(zlomená ruka).

Compex převzal od za-
čátku zápasu iniciativu. Už 
ve 2. střílela Dudová těsně 
vedle. Compex se tlačil do 
útoku, ale často se snažil 
kombinovat takřka až do 
branky. Navíc našim stála 
v cestě výborná Scheyero-
vá. Ta postupně vychyta-
la Skupinovou, Strožovou 
i Danielovou.

Když domácí Plachá vy-
tlačila  ve 41. střelu  z je-
diné šance hostí na roh, 
skončil poločas bez bra-
nek. Souboj domácích se  
Scheyerovou pokračoval 
ve druhé půli. Až v samot-
ném závěru, kdy Hradec 
více otevřel hru veden sna-
hou vstřelit branku (remí-
za 0:0 znamenala bronz 
pro Otrokovice), využila 

„Pětka“ úspěšných: zleva J. Janoušek, Z. Plesarová, F. Tomášek, M. Marčíková a P. Gybas.„Pětka“ úspěšných: zleva J. Janoušek, Z. Plesarová, F. Tomášek, M. Marčíková a P. Gybas.




