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úvodní slovo

symbolicky při východu slunce v úterý 10. břez-
na zavlála nad otrokovickou radnicí vlajka Tibetu. Město 
tak dalo najevo svoji podporu nenásilného boje Tibeťanů 
za jejich lidská práva a snahu o zachování národní iden-
tity.  10. březen je datem protičínského povstání, při kte-
rém Číňané zavraždili na osmdesát tisíc Tibeťanů a další 
desítky tisíc uvěznili. Čína vojensky obsadila Tibet v roce 
1950 a od té doby Tibeťané čelí omezování svobody slo-
va, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, 
svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání dů-
vodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacháze-
ní, a to včetně dětí.   (kra), foto Michal Kratochvíl

Město se připojilo k podpoře tibetuZahradnictví technických služeb vládne jaro
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DOMY POZEMKY

byty domy pozemky

Vážení spoluobčané,
Dne 9. března v brzkých ranních hodinách vy-

pukl požár v provozech DeZa a. s., jehož likvi-
dace byla ukázkou brilantní profesionální práce. 
nejprve velmi dobře zareagovali sami pracovníci 
provozu, kteří nezpanikařili a činili věcně správ-
né a účinné kroky k nápravě vzniklé situace. V zá-
pětí dorazily profesionální a dobrovolné jednotky 
HZs ZK z otrokovic, Kvítkovic, napajedel i Kva-
sic a provedly odborný zásah. přes závažnost si-
tuace se podařilo požár v poměrně krátké době 
lokalizovat a následně zneškodnit. Jak již bylo 
uvedeno v městské tiskové zprávě z téhož dne, 
všechny kompetentní orgány města byly připra-
veny informovat, případně varovat obyvatelstvo. 
Velitelem zásahu však byla situace vyhodnocena, 
že nedochází k ohrožení zdraví, proto nebylo nut-
né k varování přistoupit. 

Tento zásah byl také ukázkou bezchybné a vel-
mi kvalitní spolupráce složek IZs s orgány samo-

správy města otrokovice. Koordinace a vzájem-
ná informovanost byly velmi dobré jak s velitelem 
zásahu, který jako řídící důstojník řídil záchranné 
práce hasičských jednotek na místě samém, tak 
s krajským operačním střediskem, policií čR, 
Městskou policií otrokovice, s pracovníky kri-
zového řízení města, odboru životního prostředí 
i pohotovostní služby města i s vedením města. 
Troufám si říci, že tento zásah názorně předvedl, 
jak má efektivní součinnost složek IZs s orgány 
samosprávy vypadat. proto chci s úctou a obdi-
vem poděkovat všem, kteří se na likvidaci uvede-
ného požáru podíleli - profesionálním hasičským 
složkám i jednotkám dobrovolných hasičů, kraj-
skému operačnímu středisku HZs ZK, policii čR, 
naší městské policii i všem pracovníkům měst-
ského úřadu, kteří byli ze své odbornosti do akce 
zařazeni.
váM všeM patří náš velKý díK!
 radoslava MatusZKová, starostka města
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otrokovice - Jarní náladu 
již mají pracovníci v Zahrad-
nictví Baťov patřícímu Tech-
nickým službám Otrokovice. 
Tamní zahradnice již chystají 
k výsadbě například letničky, 
pelargonie i surfinie a ve ven-
kovních pařeništích se zase 
zelenají předpěstované saláty, 
kedlubny a celer. S přicházejí-
cím jarem, které má o víkendu 
konečně v plné síle přemoci le-

tošní dlouhou zimu, se zahrad-
nictví chystá také na obnovení 
květinové výzdoby celého 
města. „Pustili jsme se již do 
úprav městských květinových 
záhonů, které v tomto období 
potřebují vyčistit a především 
pohnojit. Tato příprava je dů-
ležitá proto, aby měly rostliny 
dostatek živin pro svůj růst,“ 
uvedl vedoucí Zahradnictví 
Baťov Josef Ambruz.

Zahradnictví ale neslouží jen 
samotnému městu a jeho or-
ganizacím, výpěstky si můžou 
koupit i sami obyvatelé. Za-
hradnictví se nachází v Otroko-
vicích na Bahňáku vedle spor-
tovního areálu ZŠ Mánesova 
a je otevřeno ve všední dny jaro 
- léto od 7 do 16 hodin, podzim 
- zima od 7 do 15 hodin a v so-
botu od 8 do 11 hodin.
 Michal Kratochvíl

Zahradnice Technických služeb otrokovice vítají jaro s úsměvem na tváři.
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drobní podnikatelé v otrokovicích bojují se supermarkety i s konkurencí ze Zlína

atletický obaly Morava mítink: v Městské hale se opět sešla evropská špička

otrokovice - Místy až dramatická pro-
hlášení jsou v poslední době slyšet z úst 
drobných podnikatelů a živnostníků 
v Otrokovicích. „Už aby ta krize skon-
čila.“, „Nevím, jak dlouho to ještě vydr-
žíme.“, v nejlepším případě „Nic moc, 
ale nějak se uživíme.“ Ekonomická krize 
i konkurence větších firem a nadnárod-
ních společností jim způsobuje nejen 
vrásky na čele, ale někteří doslova visí 
nad hranicí propasti. I přesto se nevzdá-
vají a bojují s krizí se vztyčenou hlavou 
a s odhodláním, že všechno špatné musí 
jednou skončit, hlavně nesmí zákazník 
nic poznat a musí mu být poskytnuty 
jen ty nejlepší služby. Na dobrém pocitu 
jim také nepřidá přílišná přízeň obyva-
tel města, kteří v drtivé většině naprosto 
neodůvodněně dávají přednost službám 
v sousedním Zlíně.

Dlouholeté zkušenosti s neopodstat-
něnou nedůvěrou v otrokovické služby 
má například majitelka svatebního salo-
nu Bonetka Eva Procházková. Půjčovnu 
a zároveň prodejnu svátečních oděvů 

včetně zajištění svatebního servisu pro-
vozuje již od roku 1992. „Stále se přitom 
setkávám s lidmi, kteří bez váhání jedou 
napřed do Zlína, kde projdou všechny 
půjčovny, ale nakonec se vrátí k nám, 
když zjistí, že jsme jim schopni poskyt-
nout služby na stejné a mnohdy i na mno-
hem vyšší úrovni než v krajském městě,“ 
posteskla si Eva Procházková. Mnozí se 
totiž domnívají, že když je velké město, 
tak v něm musejí být zákonitě kvalitnější 
služby. Přitom si vůbec neuvědomují, že 
právě v menších městech, jako jsou na-
příklad Otrokovice, musí podnikatel udě-
lat pro svého zákazníka podstatně více 
a věnovat se mu doslova do posledního 
dechu. Jen tak si dokáže udržet kliente-
lu a dokázat, že právě domácí prostředí 
a větší osobní přístup včetně logicky niž-
ších cen jsou nezaplatitelnou devízou.

Na odliv zákazníků do krajského města 
se ovšem nemůžou vymlouvat provozo-
vatelé otrokovických restaurací, hospod, 
barů či pizzerií. Těch je přitom ve měs-
tě vcelku nepochopitelně více než sedm 

desítek. Úbytek zákazníků totiž v těchto 
provozovnách dokonale zajistila eko-
nomická krize. Snad jen před víkendem 
lze v Otrokovicích zaznamenat čilý re-
staurační ruch. v jiné dny můžou, s tro-
chou nadsázky, hrát mezi sebou číšníci 
piškvorky nebo jiné společenské hry. 
„Situace se zatím příliš nezhoršuje jen při 
obědech, které nás nyní drží nad vodou. 
vaříme obědy i dodavatelsky do řady 
firem ve městě, ale tam poslední dobou 
zaznamenáváme úbytek i například kvůli 
propouštění jejich zaměstnanců,“ potvrdil 
majitel restaurace Dolly Jakub Doležal.

I přes nepříliš pozitivní situaci se na-
jdou odvážlivci, kteří se krizi stavějí tak-
zvaně čelem. Jedním z nich je například 
Jiří Daněk, majitel nově otevřené la 
Pizzerie. „chceme v otrokovické konku-
renci vsadit hlavně na kvalitu a prvotříd-
ní čerstvé suroviny a tím k nám přivést 
zákazníky,“ uvedl majitel pizzerie.

Doslova pro boj s velikány se odhod-
lal lubomír Ančinec. v květnu to budou 
dva roky, co vlastníma rukama předělal 

z garáže na dvorku svého domku v Ko-
lonce malý obchůdek se základními 
potravinami. „vyhlásil jsem boj super-
marketům,“ řekl tehdy a za rok a půl se 
mu podařilo v bouři ekonomické krize 
dokonce rozšířit sortiment zboží i o uze-
niny a trvanlivé masné výrobky. „Není 
to na zbohatnutí, ale dokáže to alespoň 
uživit,“ řekl majitel koloniálu, který nyní 
zásobuje nejen obyvatele Kolonky, ale 
někdy se staví i lidé z větší vzdálenos-
ti. Je sice pravda, že ceny potravin jsou 
o něco vyšší než v regálech supermar-
ketů, ale benzín, který by normálně lidé 
projeli na cestě do centra, někdy v ko-
nečném zúčtování stojí víc než rozdíl 
v samotných nákupech.

Nezbývá, než držet palce všem těm 
odvážným, kteří i přes všechny překáž-
ky, které jim nastražuje nejenom sou-
časná ekonomická krize, dále provozují 
své malé živnosti a udržují poctivého 
baťovského ducha ve městě, které je jím 
takřka od základů prostoupeno. 

 Michal Kratochvíl

otrokovice - Špičkoví atleti 
z České republiky a ze zahra-
ničí zamířili druhý březnový 
víkend do Městské sportovní 
haly v Otrokovicích, kde se 
uskutečnil 12. Obaly Mora-
va mezinárodní atletický mí-
tink. Záštitu nad ním převzal 
hejtman Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák a patronem byl 
trojnásobný mistr světa Tomáš 
Dvořák. Do Otrokovic dorazil 
i olympijský vítěz roman Še-
brle, který zde ladil formu pro 
halové MS v Dauhá v Kataru.

Součástí akce byly přebory 
škol a závod přípravek. Mladí 
atleti soutěžili o poháry ve sko-
ku vysokém, skoku dalekém a 
ve sprintu na 40 yardů. Pohár 
starostky města Otrokovice 
udělovaný za nejlepší výsled-
ky ve skoku vysokém si odnes-
lo družstvo ZŠ Mánesova. To 
získalo prvenství v konkurenci 
dalších deseti soupeřů. „velmi 
mě těší, že mohu pohár za prv-
ní místo předat právě zástup-
cům jedné z otrokovických 
škol. Během závodu předvedli 
vynikající výkony a já přeji jim 
i ostatním účastníkům závodu 
mnoho dalších sportovních 
úspěchů,“ řekla při předávání 
cen starostka radoslava Ma-
tuszková.  (kra)Hvězdou atletického mítinku byl Roman Šebrle (při vrhu koulí). starostka Radoslava Matuszková odměňuje žáky ZŠ Mánesova.
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lubomír ančinec se postavil proti supermarketům před téměř dvěma lety. eva procházková provozuje salon bonetka od roku 1992 a v oboru patří mezi špičku.
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AUTOSERVIS
Pro všechny typy vozidel:
- montáž LPG zařízení
- mechanické, karosářské 
a autoelektrikářské práce
- zajištění ME + STKOSOBNÍ

DOPRAVA

přeprava na letiště
svatby

výlety, nákupy
přeprava lyžařů, cyklistů

Domino Otrokovice
areál  rmy CHLUDOVKA

Dr. E. Beneše 1029, 765 02  Otrokovice
Po - Pá 7.00 - 16.00

tel. 577 923 646, mob. 608 34 66 99
e-mail: servis.domino@seznam.cz

PNEUSERVIS
max. 8 osob

slevový
kupón

10%
na veškeré

služby 

platnost
do 30. 4. 2010�

TELES - radiotelevizní služba
Olbrachtova 1621, Otrokovice
servis TV,video,audio
záruční servis PHILIPS

prodej příslušenství
prodej a montáže satelitů

tel. 577 922 677, email: telesrts@vol.cz
www.telesrts.cz

N
A
0
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M
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Tel. 731 114 537, e-mail: vystavelroman@seznam.cz

od návrhu po realizaci,
o vše se postaráme
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v půli února se konalo v jablonecké atletické hale Mistrovství 
Čr veteránů. Naši závodníci se tentokrát zúčastnili v plné 

sestavě a opět byli mezi nejúspěšnějšími. 
Jiří Urban, který se posunul do nové věkové kategorie, se za-

skvěl vynikajícími výkony ve sprintech. 60 m zaběhl za 7,92 sec., 
což po přepočtu koeficientem znamenalo 6,77 sec. a stačilo na 
absolutní vítězství. Totéž zopakoval na 200 m, kde si výkonem 
26,13 sec. zajistil také vítězství. A protože je ve skvělé formě, 
týden před tímto závodem se zúčastnil přeboru Prahy, kde v obou 
disciplínách vytvořil nové české rekordy (7,89 a 25,83). 

Zdeňka Plesarová se po náročné operaci ramena vrátila do vr-
hačského kruhu a výkonem 10,19 m oslavila návrat výborným 
druhým místem, po přepočtu 14,40 m.

Petr Gybas měl také roční pauzu a místo skoků, kde tradičně 
vítězil, si vyzkoušel sprinty. v kategorii M60 zaběhl na 60 m čas 
8,86 sec. a na 200 m 29,88 sec. Těmito výkony se zařadil celkově 
na 6. a 7. místo v absolutním pořadí.

Čtvrtým účastníkem byl 84letý františek Tomášek (na sním-
ku). Také si na doporučení svého trenéra vyzkoušel „jen“ sprin-
ty. v obou si vylepšil několikaleté maximum časy 11,26 a 43,41 
sec. Čas na 200m zna-
mená nový český rekord 
v kategorii, kde se loučí 
a v březnu přestupuje 
do kategorie M85. Pře-
devším čas na 60 m je 
pozoruhodný, když pře-
počtem 7,60 sec. porazil 
závodníka z kategorie 
M35, který zaběhl abso-
lutně nejrychlejší čas.

výkony našich zá-
vodníků jsou dobrým 
předpokladem pro další 
důležité závody, přede-
vším pro Zlatou tretru, 
kde si opět veteráni za-
běhnou 100 m, mistrov-
ství Čr v Třebíči, a jako 
vrchol bude v červenci 
odstartováno ME v ma-
ďarské Nyiregyháze.
Milena MarČíKová

výtečná lyžovačka pod 
Králickým sněžníkem

Odboráři a pracovníci Tep-
lárny Otrokovice připra-

vili parádní týden plný spor-
tu, relaxace a zábavy, který  
s velkým zápalem absolvovaly 
nejen děti, ale i rodičové. Ti 
zvláště v disciplínách biatlonu, 
(především tatínci), ale hlavně 
v závodě na lopatě (mamin-
ky) předváděli strhující jízdy. 
Děti zase bojovaly jako pravá 
lvíčata v bobovém závodě,  
v běhu ke stromu a dalších dis-
ciplínách. Na své si také přišli 
všichni, kteří si libují ve sjez-
dovém lyžování, protože sně-
hové podmínky i počasí byly 
ideální a také proto, že měli  
k dispozici tři různě náročné 
sjezdovky v blízkém okolí. 

Ani běžkaři nepřišli zkrát-
ka. Stopy v okolí chaty i ty, 
které směřovaly do údolí a po 
hřebenech směrem k druhému 
nejvyššímu místu Jeseníků ke 
Králickému Sněžníku, dáva-
ly ideální možnost pořádně 
si zaběhat, či jen tak se svézt. 
Škoda jen, že vzhledem k la-
vinovému nebezpečí nebylo 
možné dojet až na vrchol zmi-
ňovaného masivu.

co napsat v závěru? Pře-
devším poděkování organizá-
torům, rodičům i pořadateli 
pobytu, a to naší odborové 
organizaci OS EchO při Tep-
lárně Otrokovice a. s. Také je 
třeba poděkovat městu Otro-
kovice, od něhož jsme dostali 
pěkné ceny pro děti. 

Miroslav Knot
a  Jan  ZeZulKa

Zveme všechny příznivce „malého fotbalu“ na sportovní akci 
oddílu sálové kopané TJ Jiskra Otrokovice 
JIsKra cup - 6. ročník turnaje v sálové kopané. 
Turnaj se koná v sobotu 3. 4. 2010 ve Sportovní hale v Otro-
kovicích na Štěrkovišti. Začátek turnaje je naplánovaný od 10 
hodin, finále se pak odehraje v 19 hodin.
více informací ke sportovní akci na webových stránkách oddílu 
www.jiskra-futsal.com.

veteráni opět vyučovali atletiku

ničivý výbuch, toxické zplodiny, ohrožené město, scéna jako 
z katastrofického filmu. To byly nejčastější obraty, které se ob-

jevily v některých médiích po požáru v otrokovické chemičce. sku-
tečnost ovšem byla jiná: k explozi došlo v provozu, který je na po-
dobné případy výborně připravený a technicky stavěný, do vzduchu 
při požáru neunikly žádné toxické látky (které totiž ani při požáru 
nevznikly), následné ekologické škody se rovnají nule a naprosto 
bezchybný zásah nejen pracovníků firmy, ale především profesio-
nálních a dobrovolných hasičů celou situaci úspěšně dovršil.

polemiky některých mladých nadšených žurnalistů, kteří radostně 
objížděli otrokovické mateřské školy, aby dostali z učitelek větu, že 
raději nepustí děti na procházku, nechávám stranou. Více mě mrzí, 
že se nechali unést i ti zkušení či zkušené (až na výjimky, kdy někteří 
celou situaci správně a s nadhledem spíše glosovali). Vysvětluji si to 
snad jen tlakem jejich nadřízených, kteří bez toho, aby někdy vytáhli 
paty do terénu, tlačí v touze po senzaci zbytečně „na pilu“.

Když se totiž kdokoliv ohlédne zpět, musí bezpodmínečně zjistit, 
že se z pohledu běžného občana v podstatě nic významného nestalo, 
kromě toho, že byla silně poškozena výrobní linka soukromé společ-
nosti (tady je to spíš práce pro pojišťovnu).

Kdo si stěžuje na nečinnost města, ten měl být chvíli po vyhlášení 
požárního poplachu na místě. Viděl by, že všichni plnili přesně ty 
úkoly, které se od nich očekávají a lidé by v případě ohrožení byli 
včas a řádně informováni o celé situaci. někdo sice namítá, proč 
nebyl hned spuštěn varovný systém, ale já se ptám proč? aby se li-
dem oznámilo, že se nic neděje? Já osobně bych asi hodně nadával, 
kdyby mě ve čtyři ráno vzbudil megafonem pod oknem městský po-
licista, aby mi sdělil, že můžu klidně spát dál. udělá to tak jednou, 
dvakrát, a potřetí, když bude skutečně hrozit reálné nebezpečí, tak 
už na tuto výzvu nebudu logicky nijak reagovat. Teprve potom se 
skutečně udusím toxickými zplodinami.

lidé by měli více důvěřovat samosprávě svého města. otrokovi-
ce, a to by si měl každý uvědomit, mají totiž jeden z nejpropracova-
nějších systémů včasného varování (nikoliv včasného uklidnění), ať 
už se to týká povodní nebo jiných nepředvídaných událostí. a právě 
požár v chemičce byl názornou ukázkou toho, že všechny složky In-
tegrovaného záchranného systému, zástupci města i členové krizo-
vého řízení předvedli to, co se od nich očekává: bezchybnou práci.

Zcela kvůli ohni v Deze bohužel zanikla jiná událost, a to mno-
hem významnější. při jiném požáru, v bytě paneláku na Trávníkách, 
zachránil pan petr beran osmiletého chlapce ze sousedního hořící-
ho bytu. bez rozmyslu přitom nasadil vlastní život. Tak to je, vážení 
čtenáři, téma k diskusi a k zamyšlení, že jsou i lidé, kteří neváhají 
a udělají i přes rizika nejvyšší to, co by možná jiní nezvládli. o těch-
to lidech debatujte v kancelářích, obchodech, u holiče či u hospod-
ského stolu. spekulace o katastrofických filmech nechte na jejich 
scenáristech. 

 Michal Kratochvíl
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