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cena 3,90 Kč

ročník 12                      číslo 13                 27. června  2002

další číslo 11. července 2002
VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
� z jednání Rady města a

zastupitelstva města

� o sportovních aktivitách

v SENIORu

� co to jsou Business Dny

� a mnoho dalších informa-

cí ze společenského,

kulturního a sportovního

života města

H ned třikrát jsme si v minulých dnech v Otrokovicích při-
pomněli smutné výročí. Před šedesáti lety, po atentátu

na říšského protektora Reinharda Heydricha, následovalo vy-
hlášení stanného práva, jehož obě&mi se staly stovky českých
občanů. Bohužel mezi nimi byli i občané našeho města. Svůj
pomníček má ve městě i přímý aktér atentátu Josef Valčík,
který pracoval pět let před válkou v otrokovických koželuž-
nách. K jeho pomníku představitelé města, zástupci Svazu
bojovníků za svobodu i další občané položili první kytičku.

Další zastavení patřilo Marii Hrdličkové, která působila jako
učitelka na Ba&ově. Našel se člověk, který oznámil její reakci

na vyvěšování smutečních praporů po Heydrichově smrti. Mla-
dá žena byla popravena “pro schvalování atentátu na říšské-
ho protektora.”

Pietního aktu, z něhož jsou naše snímky, u pamětní desky
Marie Hrdličkové, která je umístěna u vchodu do ZŠ Máneso-
va, se spolu s místostarostkou Otrokovic Radoslavou Matusz-
kovou a dalšími členy Rady města zúčastnila i část žáků vyš-
šího stupně. O Marii Hrdličkové pohovořila učitelka Zdeňka
Vitásková, krátké projevy pronesli ředitel školy (zárověň měst-
ský radní) Vratislav Podzimek a R. Matuszková. Ta se obráti-
la na žáky s výzvou, aby se zajímali o dějiny, zejména o to,
jak se projevovaly v životě jejich blízkých.

Následoval pietní akt u pomníku obětí II. světové války, ne-
dávno přemístěného na náměstí. Místostarostka R. Matusz-
ková ve svém projevu vzpomněla zejména Františka Hložka,
velitele četnické stanice v Otrokovicích, který působil v odboji
a v době heydrichiády byl zatčen a popraven. Položení květin
se zúčastnili i syn a dcera Františka Hložka.                   -on-

V Otrokovicích jsme si
připomněli heydrichiádu

Udělení ceny Osobnost
města se již pomalu stává
v Otrokovicích tradicí. O
tom, kdo se stane letos je-
jím nositelem, rozhodovali
zastupitelé na svém červ-
novém zasedání. Vybírali ze
šesti návrhů. Cena Osob-
nost města se uděluje pou-
ze žijícím osobnostem a to
za významný přínos pro
rozvoj a propagaci města.

Před zastupitele před-
stoupili radní s návrhem,
aby letošním nositelem
ceny se stal Ivan Mynář,
bývalý profesor Gymnázia
v Otrokovicích. Jeho akti-
vity se ovšem neomezovaly
jenom na pedagogickou
oblast. Stál u zrodu otro-
kovických pěveckých, reci-
tačních a folklorních festi-
valů gymnázií - tato tradi-
ce žije i po jeho odchodu do
důchodu.

Pro posluchače z celého

OSOBNOSTÍ ROKU SE LETOS
STAL IVAN MYNÁŘ

zlínského okresu uspořá-
dal stovky hudebních be-
sed, stovky výchovných
koncertů ve spolupráci s
Filharmonií Bohuslava
Martinů, dvacet let zpíval
ve zlínském pěveckém sbo-

ru Dvořák. Byl u toho, když
byl v sedmdesátých letech
založen v otrokovickém
klubu Kruh přátel hudby.
Na jeho popud se v Otro-
kovicích každoročně pořá-
dá cyklus koncertů komor-
ní hudby a například i
okresní přehlídky amatér-
ských komorních souborů
- ty již od roku 1975.

I dnes, navzdory zdravot-
ním problémům, zůstává
Ivan Mynář nadšeným ná-
vštěvníkem většiny otroko-
vických i zlínských koncer-
tů a stále tak naplňuje své
životní krédo: “Bez hudby
se dá žít, ale s ní je to hez-
čí.”

Cena bude Ivanu Myná-
řovi předána na slavnost-
ním večeru ke státnímu
svátku Den vzniku samo-
statného československého
státu v pátek 25. října
2002.                         -bj-

Vladimíra Melichara,
plavčíka Městského
koupaliště na Bahňáku:
Jaké byly první dny po
zahájení letošní letní se-
zony?

“Sezonu jsme díky slu-
nečnému počasí zahájili v
pátek 14. června. První den
využilo koupaliště přes sto
návštěvníků, ale hned v
sobotu nastal strmý nárůst
a v úterý se již koupalo v
bazénu přes šest set ná-
vštěvníků. Pokud počasí
vydrží, čeká nás určitě pří-
jemná sezona.”
A co vstupné?

“To se oproti loňsku ne-
mění. Dospělí zaplatí za
celodenní vstupné 30 ko-
run, děti do 15 let 15 ko-
run, pokud přijdete po pat-
nácté hodině pak zaplatí
dospělí 20 korun a děti do
15 let 10 korun. Koupališ-
tě je otevřeno (v závislosti
na počasí) denně od 10,00
do 18,00 hodin.”

Dnes se ptámeZveme  vás
NA XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

DECHOVÝCH A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

Pátek 28. června 2002
v 17,00 hodin

Dechový orchestr mladých Bialystok - Polsko
Dětský folklorní soubor Valášek - Zlín

Dětský folklorní soubor Malá Vonica - Zlín
Dechový orchestr mladých - Zlín

ve 20,00 hodin
Dechový orchestr Osieczna - Polsko

Dechový orchestr Vrbovec - Chorvatsko
Dechový orchestr Monfalcone - Itálie

Folklorní soubor Tryptas Mariampolé - Litva
Folklorní soubor Kašava - Zlín

Folklorní soubor Heraklidon - Řecko

Sobota 29. června 2002

v 17,00 hodin
Dechový orchestr STUKAD Dendermonde - Belgie

Dechový orchestr Vítkovák - Ostrava
Folklorní soubor Hadař - Červený Kostelec

Kubánští kozáci Stanica Krasnodar - Rusko

ve 20,00 hodin
Dechový orchestr Soproń - Ma4arsko

Dechový orchestr Imst - Rakousko
Folklorní soubor VONICA - Zlín

Folklorní soubor Marynia Swieciechowa - Polsko
Folklorní soubor Istanbul - Turecko

Koncerty všech orchestrů a souborů se konají u fontány
v parku před Společenským domem. Po skončení sobotní-

ho programu vám až do půlnoci k tanci i poslechu zahraje
dechový orchestr Otrokovjanka.
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Vítězně dojely do cíle
následující posádky:
skif mladší žáci - Adam
Šimon
skif dorostenci - Vlastimil
Čabla
dvojka bez korm. junioři
- Jan Dvořáček a Michal
Čabla
dvojskif dorostenci - Vl.
Čabla a přerovský J. Ko-
lář
dvojskif dorostenky - Zu-
zana Bahulová a přerov-
ská G. Vařeková
dvojskif mladší žačky -
Ver. Vavrušová a brněn-
ská N. Endicherová
čtyřka párová starší žáci

VYNIKAJÍCÍ BILANCE VESLAŘŮ
O uplynulém víkendu startovali otrokovičtí ves-
laři na brněnské přehradě, kde se konalo mistrov-
ství Moravy ve veslování. Za ideálního počasí si
úspěšně počínali mladí otrokovičtí veslaři, kteří
svými výsledky dosáhli skvělou bilanci - ve 20 zá-
vodech vybojovali 10 vítězství a 5 druhých míst!

s korm. - J. Šedivý, F. Le-
tocha, D. Kohút, M. No-
hýnek, korm. O. Plšek
čtyřka párová dorostenky
- Z. Bahulová, Š. Topo-
lánková. E. Řezníčková,
J. Zbudilová
čtyřka s korm. a párová
čtyřka junioři - J. Dvořá-
ček, D. Hynčica, J. Sto-
důlka, J. Topolánek,
korm. M. Tomaštík

Druhé místo vybojova-
li:
skif starší žáci, roč. 1989
- Petr Čabla
skif starší žáci, roč. 1990
- Jan Šedivý

skif dorostenky - Z. Ba-
hulová
dvojskif starší žáci - D.
Kohút a M. Nohýnek
čtyřka párová mladší žáci
- J. Čabla, A.Šimon, J.
Atarsia, J. Doležel, kormi-
delnice E. Tomaštíková

Cenné třetí místo si vy-
bojovala párová čtyřka
dorostenců v sestavě Vl.
Čabla, M. Trtek, J. And-
rijko a S. Škubal.
Dosaženými výsledky se
velká většina otrokovic-
kých veslařů kvalifikova-
la na nastávající mistrov-
ství ČR, které se budou
konat koncem června v
Račicích (žactvo a dorost)
a začátkem července v
Třeboni (junioři, seioři a
veteráni)

ing. Jiří Kubíček

V závěru měsíce května proběhla na střelnici v Ot-
rokovicích klubová soutěž ve střelbě z krátkých ku-
lových zbraní, kterou pořádal Sportovně střelecký
klub (SSK] C-0288 Otrokovice.

Celkovým vítězem se stal Josef Deneš z pořádající-
ho SSK nástřelem 81 kruhů s tím, že první položku -
zasažení kovové siluety - splnil jediným nábojem. Na
druhém místě skončil Josef Pončík před Janem Ku-
čerou opět z pořádajícího SSK. Nejlepší z žen, Kate-
řina Peluhová, si vystřílela 7. místo.

Soutěž podpořili hodnotnými cenami MěÚ Otroko-
vice, Otrokovické papírny, a.s., Odborový svaz TOK,
Prodejna potravin - paní Horáková, Profire s.r.o. -
požární ochrana, Siga, s.r.o. Otrokovice, Trečaf - dře-
vovýroba, Zámečnictví - pan Žůrek, Westland s.r.o.
Otrokovice.

Všem soutěžícím za účast a sponzorům za ceny
děkuje                      František Gult, jednatel SSK

Nejlepším střelcem
je Josef Deneš

Koncem května 2002
uspořádalo mužstvo FC
Topol Otrokovice na házen-
kářském hřišti TJ Fatra
Napajedla 8. ročník turna-
je v malém fotbalu TOPOL
CUP 2002. Turnaje se zú-
častnilo 7 mužstev z Otro-
kovic, 2 mužstva ze Zlína a
l tým z Napajedel. Hrálo se
o velmi atraktivní a hodnot-
né ceny, a tak zde bylo vi-
dět zajímavá utkání. Nej-
lepším střelcem turnaje se
stal Vladimír Šnajdr z muž-
stva Speed Otrokovice se
14 brankami a nejlepším
brankářem byl vyhlášen
Josef Utínek.
V semifinále se utkali:

Topol Otrokovice - Gloria
Otrokovice 5: 2

Speed Otrokovice -
Westland Otrokovice 2 : 4
O třetí místo:

Speed Otrokovice - Glo-
ria Otrokovice 4 : 3
Finále:

Topol Otrokovice -
Westland Otrokovice 4 : 4
penalty 5 : 6            -DOK-

TOPOL CUP 2002

Zdeňka Plesarová se letos
poprvé zúčastnila veterán-
ských závodů. Vybojovala
mistrovský titul ve vrhu
koulí (4 kg) výkonem 9,81
m, 2. místo v hodu kladi-
vem (4 kg) a 3. místo v hodu
diskem. Závody proběhly
převážně v deštivém poča-
sí, jak je vidět, kvalitu vý-
konů neovlivnilo.

Te3 blíže k oběma akté-
rům. Zdeňka začínala
s atletikou ve Znojmě, po-
kračovala ve Zlíně, pak pře-
sedlala na volejbal, který
hraje na krajské úrovni
skoro 20 let za Fatru Na-
pajedla dodnes. Mezi atle-
ty veterány je nováčkem.
Petr zůstal atletice věrný
stále a je doslova otrokovic-
kou atletickou legendou .
Představuje ideální proto-
typ všestranného atleta.
Pro představu několik vý-
sledků z minulosti. Letos
v březnu na halovém Mis-
trovství ČR v Jablonci nad
Nisou: 1. místo — trojskok
(11,01), 1. místo - 60m
(8,41), 2. místo — 60m přek.
(10,25), 3. místo v dálce
(517). Ve stejném závodě o
rok dříve: 1. místo — 60 m
přek., 1. místo v dálce, 1.

VETERÁNSKÁ ATLETIKA

místo — trojskok. Byl nejú-
spěšnějším účastníkem Mi-
strovství ČR veteránů
v r.1999, kde získal 1. mís-
to v dálce (556), 1. místo na
100 m přek. (17,11), 2. mís-
to v trojskoku (11,24), 2.
místo na 100 m (12,80) a
4. místo na 200m (28.82).
Ve stejném roce vybojoval
na ME v anglickém Gates-
headu 4. místo v dálce (566)
a páté v trojskoku (12,05).
Takto bychom mohli pokra-
čovat s výčtem úspěchů ješ-
tě dlouho. V současnosti se
Petr připravuje na ME, kte-
ré bude v srpnu v Postu-
pimi v SRN. MS se bude
konat v říjnu v australském
Melbourne.

Je nutné podotknout, že
Petr Gybas není jen úspěš-
ným atletem, ale je také ma-
trikářem Sdružení veteránů
Čs. atlet. svazu a pomáhá
při organizování závodů.

V Otrokovicích bude or-
ganizovat v sobotu 6. 7. -
1. ročník veteránského ví-
ceboje, který se bude konat
na stadionu Jiskry a na
školním hřišti ZŠ ul. Má-
nesova. Začátek je plánován
v 11.00 hodin, všichni jste
srdečně zváni.              -zp-

V sobotu 15. 6. 2002 se konalo na stadionu ASK Slavia Praha XXXVI. Mistrovství ČR veteránů v atletice. Závodi-
lo se podle pravidel atletiky. Pořadí závodníků v každé disciplíně bylo stanoveno podle hodnoty výkonu vyjádře-
né v bodech dle tabulek Světové veteránské asociace. Věková hranice: muži nad 40 let, ženy nad 35 let. V ČR je
registrováno přes 600 členů. Město Otrokovice reprezentovali dva atleti, Petr Gybas a Zdeňka Plesarová. Oba byli
velmi úspěšní. Petr se stal Mistrem ČR v trojskoku výkonem 11,28 m, čímž zlepšil český rekord o 14 cm! Navíc
obsadil 2. místo ve skoku dalekém (532 cm). Jen bolest v kotníku mu zabránila v absolvování více disciplín. Když
si uvědomíme, že Petr letos v květnu oslavil 56 let, je jeho výkon hlavně v trojskoku neuvěřitelný!

Petr Gybas - fotka je z Mistrovství Evropy anglického
Gatesheadu.

Vpravo Zdeňka, vlevo dvojče Milena (závodila za Bru-
mov-Bylnici, 2. v disku, 3. v kouli), uprostřed Luboš
Dvořák ze Znojma, bývalý trenér obou sester.

Máte zájem

o zveřejnění spor-

tovních výsledků?

Informace, důleži-

té výsledky očeká-

váme na faxu

067/7217587.




