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cena 4,50 Kč

ročník 14                      číslo 6                18. března  2004

další číslo 1. dubna 2004
VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
� že ČČK Otrokovice při-

pravuje besedu pro obča-
ny jak poskytnout laic-
kou první pomoc

� jak budou moci na konci
března odevzdávat obča-
né svá daňová přiznání

� a mnoho dalších informa-
cí z kulturního a spole-
čenského života města

Sluníčkový den

O půjčky byl větší zájem

BOWLING PAPUČÁRNA
� steak 300g za 99,- Kč

� steak 200g za 69,- Kč (do 15 hod.)

� velký výběr steaků a salátů

� cena bowlingu od 99,- Kč/hod.

� pořádání soukromých akcí s bowlingem

Tel. 577 938 000, 777 593 133
inz.

N
O
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Po úvěrech z Fondu obnovy, které mohli použít ob-
čané města na opravy domů a bytů zničených po-
vodněmi v roce 1997, využívají nyní majitelé na re-
konstrukce bytových jednotek finanční prostředky
z Fondu rozvoje bydlení. Ten město založilo v roce
1999. Z městské pokladny, jako počáteční vklad, do
něj přišlo 14,6 milionů a státní půjčka činila 6,6 mi-
lionů korun.

„Za roky 1999 až 2003
bylo z fondu poskytnuto
124 úvěrů v celkové výši
17,014 milionů korun.
Majitelé bytů a rodinných
domů použili finanční pro-
středky především na vý-
měnu oken, zateplení ob-
vodového pláště domu, na
obnovu fasády, na rekon-
strukci střechy, na nové
bytové jednotky v půdní
vestavbě nebo v přístavbě
ke stávajícímu rodinnému
domu,“ říká starosta měs-
ta S. Mišák.

Do fondu plynou finanč-
ní prostředky ve výši pade-
sáti procent z prodeje
městských bytů. Například

v loňském roce byly do fon-
du poukázány finance ve
výši 1,355 mil. korun.
V uplynulém roce bylo do
FRB splaceno včetně tří-
procentního úroku 3,723
milionů korun. Pouze
v osmi případech, s celko-
vou částkou 93 tisíc korun,
byli občané se splácením
úvěrů v prodlení.

„V roce 2003 město po-
skytlo 57 žadatelům půjč-
ky v celkové výši 4,889 mi-
lionů korun. V porovnání
s rokem 2002 se jejich po-
čet zdvojnásobil. Půjčky na
obnovu a modernizaci by-
tových jednotek jsou po-
skytovány nejen jednotli-
vým vlastníkům bytů a ro-
dinných domů, ale také
společenstvím vlastníků
bytových jednotek“, dodá-
vá S. Mišák.

O půjčky si mohou požá-
dat občané samozřejmě i
v letošním roce. První kolo
podání přihlášek končí
26. března. Úvěry z FRB
budou zastupitelé schvalo-
vat v dubnu.           -bj-

Zima se s námi stále nechce rozloučit. Většina z nás
vítá každý sluneční paprsek jako předzvěst jara.

Stejně to poci�ují i klienti domova Naděje. Proto pro
své rodiče a přátele připravují „Sluníčkový den“. Ten
s nimi můžeme prožít 19. března především v chráněných
dílnách. Od 9 hodin můžeme sledovat ukázky různých
technik výroby, např. práci s keramickou hlínou, glazo-
vání, výrobu gelových svíček, tkaní koberečků...  To vše,
včetně prodeje výrobků, bude probíhat až do 17 hodin.

Kromě toho se klienti charitativní organizace rozhodli
(v mírném předstihu) vyjít ven s průvodem a vhodit Mo-
renu do řeky Moravy.

Využijme tedy toto pozvání k vytvoření jarní nálady.
-JaD-

I v Otrokovicích umí tančit klasiku. Tři návštěvníci večírku předvádí umíra-
jící labutě. Sklidili velký potlesk.

NA BESEDĚ

ZNĚLA I RUŠTINA

Mnozí návštěvníci letošního 34. večírku Ot-
rokovické BESEDY, který  se konal pod ná-
zvem - „Na východ od ráje“,
přemýšleli, kde se to vlastně
tentokrát ocitnou. Na minu-
lých večírcích se cestovalo
různě po světě, plážích i po starém Římě.

Po příchodu na večírek už bylo všem jas-

no. Nastěnky a Váňové hostili příchozí
vodkou Jelcinem i výbornými pirožkami.

Večírek v ruském stylu se
vyznačoval srdečností a
pořadatele potěšilo, že se
návštěvníci tak vžili do děje

programu, že se od stolů i na chodbách
ozývala i ruština.

Rusko se vyznačuje i kvalitním ba-
letem - proto byli pozváni sólisté bale-
tu Moravského divadla Olomouc, kte-
ří předvedli Čajkovského „Labutí jezero“.

Sdružení Jóga v denním životě Zlín
vás zve na mimořádný kulturně

duchovní zážitek
KLASICKÝ INDICKÝ CHRÁMOVÝ TANEC
v sobotu 3. dubna 2004 v 18,30 hod.

v aule Univerzity T. Bati ve Zlíně
tančí: Bhakti Déví (Vídeň) ,

slovní doprovod: Luděk Zanáška ,

vstupné: 100,-Kč na místě

Srdečně vás zveme

Střední odborná škola,
Střední odborné učiliště

a Učiliště Otrokovice,
pořádá ve čtvrtek
18. března 2004

KRAJSKOU SOUTĚŽ
ODBORNÝCH
DOVEDNOSTÍ

- učeň instalatér 2004 -
v dílnách Kvítkovice

Krásné Nastěnky ovládly BESEDU.
Mimochodem - navštěvují Gymnázium
v Otrokovicích.
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SPORTOBUV LIGA

Florbalisté ze ZŠ T. G. Masaryka změřili své síly
Florbal na ZŠ T.G. Masa-

ryka má dlouholetou tradi-
ci. Pod vedením trenérů
pana Richarda Fritschera a
paní Mirky Večeřové, kteří
ho na škole zavedli a už ně-
kolik let úspěšně trénují,
zde vyrostlo několik výbor-
ných florbalistů, kteří se
později stali členy florbalo-
vého oddílu Panthers Otro-
kovice. Florbalisti měří své

síly  s ostatními školami
v otrokovické florbalové lize
nebo v přeborech škol okre-
su Zlín a rovněž i mezi se-
bou ve školních soutěžích
o nejlepší florbalovou třídu.

I letos se mezi sebou
utkali hráči ze všech tříd
2. stupně. Sešli se nejlepší
florbalisti z celé školy, aby
ukázali své umění a bojo-
vali o přední umístění. Sou-

těž měla výbornou úroveň.
V kategorii mladších žáků
se nejlepším kolektivem
stala 7. A, která všechna
svá utkání vyhrála. Tato tří-
da hrála v sestavě Marek
Gougela, Rafael Pintueles,
Tomáš Vondráček, Jakub
Kovařčík, Jan Litvín. Mezi
staršími žáky se prosadila
třída 9. A, která měla nej-
více štěstí a po velmi vyrov-
naném průběhu nakonec
těsně zvítězila. Na vítězství
třídy 9. A se podíleli Martin
Karlický, Martin Kapalka,
Tomáš Peprníček, Martin
Picmaus, Martin Vyoral,
Martin Mičulek. Na závěr
soutěže proběhlo i finále
„Play off All star game“, kde
se utkaly vítězné třídy a uči-
telé, kteří si vytvořili „Mgr.
team“. Nejlepším druž-
stvem se nakonec stal Mgr.
team, který postupně pora-
zil 9. A  9:3 a 7. A  6:4.
V boji o 2.  příčku byla
úspěšnější 7. A, která po-
razila třídu 9. A  11:2.

Letošní školní přebory
proběhly v bojovné atmo-
sféře. Všichni hráči vzorně

ATLETI HLÁSÍ: CO START, TO MEDAILE!
Když píšu tyto řádky, venku je sněhová

vánice, příroda pod sněhem, ale možná
až je budete číst, bude všechno jinak.
Úvodní akce roku příroda neohrozí, pro-
tože je chrání hala. V sobotu 28.
února se konaly v Jablonci nad Nisou nej-
důležitější letošní halové závody atletů ve-
teránů - mistrovství ČR mužů a žen.
Zúčastnilo se asi 130 sportovců, v repub-
lice je registrováno cca 900 členů. Město
Otrokovice reprezentovali tři atleti: Petr
Gybas, Jiří Urban a Zdeňka Plesarová. Ve
svých věkových kategoriích získali jen
samá první místa, bylo jich celkem 5!
Pro přehled uvádím výsledky:

Petr Gybas (kat. M55 = 55 - 60let) - skok

Dalším turnajem pokračovala v sobotu
6. března ve Zlíně dlouhodobá soutěž
žaček v basketbale.

Vzhledem k tomu, že starší žačky zlín-
ského SKB nehrály pravidelnou soutěž,
posílily školní celky a tak družstvo otro-
kovických dívek tentokrát neuspělo.

ZŠ Mánesova - 3. ZŠ Zlín   13:50
Body: Truhlaříková 9, Mrhálková, Svo-

bodová po 2
ZŠ Mánesova - 10. ZŠ Zlín  19:31
Body: Mrhálková 8, Truhlaříková 6,

Svobodová 3, Svojanovská 2
ZŠ Mán. - ml. žačky SKB Zlín  15:35
Body: Svobodová 5, Truhlaříková 4,

Mrhálková 4, Ovčáčková 2       -JB-

Petr Gybas se Zdeňkou Plesarovou

Nejlepší střelci
1. Marek Gougela 7.A   20 br.
2. Patrik Baran 6.A   17
3. Jakub Kovařčík 7.A   12
4. Jiří Němeček 7.B   10

Tabulka starších žáků
1. 9.A 24:12 7 bodů
2. 8.B 39:14 6
3. 9.C 30:16 5
4. 9.B 13:39 2
5. 8.A 11:33 0

Tabulka mladších žáků
1. 7.A 45:8 6 bodů
2. 6.A 23:17 4
3. 7.B 15:35 2
4. 6.B 9:32 0

Nejlepší střelci
1. Jan Švehlák       8.B   17 br.
2.-3. Martin Šůstek 8.B  13
       Dušan Kohút  9.C   13
4. Patrik Dorňák  9.C   10

Mladé házenkářky vítězně
V prvním březnovém víkendu přivítala naše děvča-

ta z družstva mladších dorostenek celek Sokola Po-
ruba. Do zápasu šla s odhodláním porazit zdatného
soupeře, se kterým se v poslední době několikrát
střetla se střídavými úspěchy.
Nástup do utkání byl z

naší strany velmi dobře
zvládnutý. Děvčata přesně
dodržovala taktické pokyny
trenérů Jiřího Salače a
Zbyška Cilečka především
v obranné činnosti. Soupeř
se prvních 10 minut nedo-
stal do vážnější šance.
Všechny akce skončily v
husté obranné síti domácí
obrany, podpořené velmi
dobrým výkonem brankář-
ky Martiny Hejdové. První
branku obdržela naše děv-
čata až v osmé minutě ze
sedmimetrového hodu za
stavu 7:0. Naše děvčata ani
za takového stavu nepole-
vila a postupně zvyšovala
svůj náskok. Do šaten ode-
šla za stavu 21:9. V dru-
hém poločase už jen kont-
rolovala svůj náskok a

předváděla pohlednou há-
zenou. Pochvalu tentokrát
zaslouží celý kolektiv,
zvláště pak Martina Hurá-
ňová, která zatížila konto
soupeře 12 brankami a po-
tvrdila tak oprávněnost
nominace do reprezentace
ČR v její věkové kategorii.

TJ Jiskra Otrokovice -
Sokol Poruba  34:21 (21:9)

Branky: Huráňová 12,
Ličmanová 8, Hejdová Mo-
nika, Žůrková po 4, Kucha-
řová 3, Pospíšilová, Budín-
ková, Bradová po 1. Další
kolo sehrají děvčata v do-
mácím prostředí v sobotu
3. dubna 2004 ve 12,30
hodin ve sportovní hale na
Štěrkovišti, na které srdeč-
ně zveme všechny přízniv-
ce otrokovické házené.

Zbyšek Cileček

Oddíl házené pořádá v Městské sportovní hale u
koupaliště nábor děvčat do oddílu vždy v úterý od 16,30
pro ročníky 1991 a mladší a od 17,30 pro ročníky 1989
- 1990. Zde získají zájemci bližší informace od trenérů
jednotlivých družstev.

Družstvo mladších žáků: stojící zleva Rafael
Pintueles, Marek Gougela, Milan Kremr - sedící zleva:
Tomáš Vondráček, Jan Litvín.

Starší dorostenci: stojící zleva Tomáš Peprníček,
Martin Picmaus, Martin Vyoral, Dušan Kohút a Mar-
tin Mičulek - v podřepu zleva: Martin Karlický a
Martin Kapalka.

reprezentovali své třídní ko-
lektivy. Za jejich vzorný pří-
stup ke hře jim děkujeme a

přejeme jim mnoho dalších
sportovních úspěchů.
                               -BS-

daleký 530 cm - 1. místo v M55 i celkově
(koef. věk + výkon), trojskok 11,42 cm re-
kord ČR! (překonán o 8 cm) - 1. místo v
M55 i celkově

Jiří Urban (kat. M45) -  60 m - 7,75 vt.
- 1. místo v M45 a celkově třetí, skok da-
leký 540 cm - 1. místo v M45 a celkově
třetí

Zdeňka Plesarová (kat. Ž45) - koule
4 kg - 9,54 m - 1. místo v Ž45, celkově druhá.

Co start - to medaile! Tyto závody byly
zároveň poslední možností k prověření vý-
konnosti před prvním halovým Mistrov-
stvím světa, které se konalo u Stuttgartu
v Německu 9. - 14. 3. 2004. O tom, jak
uspěli otrokovičtí atleti ve světové konku-
renci Vás budeme informovat v některém
z dalších čísel ON.       -zp-




