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Město Otrokovice

úvodní slovo

nejvěrnější zvířecí pomocník pro lidi se zrako-
vým postižením je vodicí pes. Výstavu o výchově těchto 
partnerů postižených lidí je do 31. srpna možné zhlédnout  
v Otrokovické BESEDĚ. Při vernisáži představil svého lab-
radora Greco Yellow také Václav Červenka, organizátor 
akce (na snímku).   (kra), foto Michal Kratochvíl

výstava o vodicích psech je o náročné práci
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DOMY POZEMKY

byty domy pozemkybyty

Vážení spoluobčané,
rok se přehoupl do druhé poloviny a letní sezo-

na jede na plné obrátky. nastal čas dovolených, 
které nás vedou do různých koutů naší vlasti 
i světa, k moři nebo za exotikou, skýtající mnohé 
zážitky a dobrodružství. Je zvláštní, a poznávám 
to i sama na sobě, že toužíme alespoň nakrátko 
odjet daleko od našich příbytků, vychutnat si vůni 
dálek a objevit něco málo z kultur jiných zemí.  

nedávno jsem se hned po ránu ocitla v re-
kreačním areálu Štěrkoviště. čerstvý ranní 
vzduch pomalu ohřívaly první sluneční paprsky 
a atmosféra toho okamžiku mi připomněla, jak 
krásně je i v našem městě. seděla jsem na břehu 
a vychutnávala si cvrlikání ptáků, jemné šumě-
ní větru v korunách stromů a téměř nehybnou 
hladinu působící uklidňujícím dojmem. přivedlo 
mě to k myšlence, že dny volna strávené v otro-
kovicích bych si dokázala vychutnat stejně dobře 
jako na daleké dovolené.

Vždyť voda ve Štěrkovišti je bez přeháně-
ní jedna z nejčistších na celé Moravě. spolu 

s možnostmi, které celá rekreační oblast nabízí, 
by se zde dalo strávit pár pěkných dnů. Hřiště 
pro plážový volejbal, nohejbal, tobogan, brouz-
daliště, průlezky pro děti i bohatě zásobená ob-
čerstvení k tomu přímo vybízejí. Jsou tady ale 
i jiné možnosti. projet se lodí po baťově kanále, 
jen tak, nebo jízdu zkombinovat s cyklistikou po 
nových cyklostezkách. aktivně strávit dovo-
lenou s tenisovou raketou v ruce či s in-line 
bruslemi na nohou. po sportovním výkonu si jít 
odpočinout na Městské koupaliště s trvalou tep-
lotou vody 28 °C a skluzavkou, která se v tomto 
roce oděla do nového nerezového pláště. Jak 
se dočtete dále v novinách, na koupališti je pro 
tento rok připravena také soutěž o hodnotné 
ceny. Výherce se může těšit na zájezd v hodnotě 
30 tisíc korun.

Je mnoho možností, jak příjemně strávit letní 
dny. ať už tedy pojedete na dovolenou nebo zů-
stanete doma, přeji Vám krásný zbytek léta.

Mgr. Lenka KrupKová,
tisková mluvčí města otrokovice 
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Město Otrokovice vytváří 
příznivé podmínky pro ži-

vot občanů, a to ve víceru oblas-
tech. Pro občany je důležité byd-
let v příjemném prostředí, mít 
v přijatelné vzdálenosti své za-
městnání, mít zaručené základní 
vzdělání pro své děti, mít blízko 
na nákupy, mít zabezpečené 
služby, opravny, ale když vše 
je uspokojivě zajištěno, přichází 
otázka: co s volným časem? 

Je zde možnost sportovat, za-
jezdit si na kole, na kolečkových 
bruslích, využít sportovní halu, 
hřiště, stadion, tělocvičny, v létě 
je kde se vykoupat. Po příjemně 
stráveném dni je také možno vě-
novat se kulturnímu vyžití, a kdo 
se nespokojí s domácí televizní 
kulturou, má možnost prověřit 
programy nabízené kulturním 
domem Otrokovická BESEDA, 
zda by tam nebylo něco, co by se 
hodilo právě jemu. A není toho 
málo, co BESEDA nabízí. Bě-
hem kulturní sezony, která v zá-
sadě kopíruje školní rok, se na-
bízí pravidelné promítání kina, 

divadelní představení profesio-
nálních i amatérských souborů, 
hudební produkce nejrůznější-
ho zaměření a rovněž venkovní 
akce, které jsou přímo objedna-
né a financované městem, jako 
například Otrokovický ples, 
Ocenění nejlepších sportovců, 
Otvírání jara na náměstí, Májo-
vá pouť, Den spřátelené kultury, 
Folklorní setkání tří regionů, Mi-
chalská pouť, Slavnostní večer 
k 28. říjnu spojený s udělením 
titulu Osobnost města a udělení 
ceny města, rozsvícení vánoč-
ního stromu a osvětlení města, 
Koledy tří národů. 

Je třeba zmínit i pestrou na-
bídka vzdělávacích, pohybo-
vých a rukodělných kurzů.

co se připravuje v nejbližší 
době? Vyjmenujme alespoň ně-
které připravované akce.

3. srpna pořádá město před-
stavení Divadla na vodě v pří-
stavišti. Koncem srpna se usku-
teční v Otrokovické BESEDĚ 
tradiční přehlídka úspěšných fil-
mů. V pátek 3. září v parku před 

Společenským domem bude 
multižánrová přehlídka hudeb-
ních skupin a další den Folklorní 
setkání tří regionů, kde vystoupí 
dechová hudba Fryštácká Javoři-
na, hanácké soubory ze Sazovic 
a Horňácká cimbálová muzika 
Martina Hrbáče. 8. října si při-
jdou na své příznivci cimbálové 
muziky Hradišťan na koncertě 
v BESEDĚ a 18. října se před-
staví pražští herci v čele s Janem 
rosákem v komedii Aby bylo 
jasno. 30. října rozezní kulturní 
dům tóny jižanského rocku fes-
tival Stetson and Bourbon.

A co koncerty kruhu přá-
tel hudby? Budou pokračovat 
a nabídnou klavírní kvarteto, 
houslistu Václava Hudečka, kla-
víristu Karla Košárka, kytarové 
kvarteto a další umělce, ale už to 
nebude v prostorách Společen-
ského domu jako doposud, ale 
v té krásné prosklené budově na 
náměstí – ano, rovněž v Otroko-
vické BESEDĚ.

Mgr. Marek obdržáleK,
ředitel otrokovické beseDY

sezona v besedĚ bude pestrá
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otrokovice - Tři čtvrtiny sezony za sebou mají nohejbalisté  nK Jiskra Otrokovice hrající krajskou 
soutěž. Vzhledem ke změnám provázejícím tento klub můžeme o tomto ročníku mluvit jako o pře-
lomovém, protože letošek přinesl doslova organizační zemětřesení.

Otrokovičtí hráči se totiž  již léta potýkali s nevyhovujícími podmínkami jejich útočiště na Pa-
loučku, kde si svépomocí udržovali 2 kurty. Proto se rozhodli uchýlit pod křídla TJ Jiskra, což krom 
krásného nového kurtu přineslo také slušné sociální zázemí v budově, kterou dosud využívali tenis-
té,  stolní tenisté a lyžaři.

Samotnou sezonu kromě zmíněného stěhování poznamenaly nepříjemnosti ve formě zranění dvou 
klíčových hráčů, když si nejdříve  Holík v lednu  při lyžování poranil koleno a musel na operaci, 
v květnu ho  následoval Willert, jenž si přímo při zápase utrhl achilovku a stihl jej stejný osud, tzn. 
operační sál. Bohužel se ukázalo, že tito hráči jsou momentálně obtížně zastupitelní, čehož důkazem 
je průběžně  4. místo v soutěži. zbývající 3 kola se však dohrávají až v srpnu a září, kdy už by měl 
být minimálně Holík stoprocentně fit, takže se ještě můžeme poprat o medailové příčky, meta nej-
vyšší je však pro letošek již nenávratně pryč.

Poslední soutěžní zápas na domácím kurtu v areálu tenisových kurtů TJ Jiskra nás čeká 4. září od 
9.00, čímž bychom rádi pozvali příznivce tohoto populárního sportu k návštěvě a podpoře našich 
hráčů. 

Veškeré informace o chodu našeho týmu  včetně výsledků, rozpisu soutěže či komentářů k zápa-
sům můžou všichni zájemci zhlédnout na našich webových stránkách  www.nohejbal-otrokovice.
wz.cz, kde se dozvědí vše podstatné.

ladislav brŠlIca, nK Jiskra otrokovice

třebíč - Tři naši veteráni se zúčastnili mistrovství Čr v Třebíči. 
rené novák byl na takovém mistrovství poprvé a zatím na čes-

kou konkurenci nestačil, jak by si asi sám představoval. Házel 
diskem a oštěpem, ve své kategorii M35 se umístil sice na 3. a 
1. místě, po přepočtu koeficientem věku však do předního pořadí 
nezasáhl. Je to však pro něj dobrá zkušenost a motivace pro další 
zkvalitnění tréninku. 

Petr Gybas si zaběhl 100 m, skákal do dálky a trojskok. V ka-
tegorii M60 byl druhý a dvakrát zvítězil, po srovnání kategorií 
koeficienty získal stříbro v dálce a zlato v trojskoku. 

nejúspěšnějším členem výpravy byl Jiří Urban. Běžel 100 a 
200 m a skákal do dálky. V kategorii M55 všechny disciplíny 
vyhrál, domů si přivezl jeden bronz a dvě stříbra. 

Tito tři a s nimi František Tomášek, Jiří Janoušek a zdeňka 
Plesarová jedou na Mistrovství Evropy v maďarské nyíregyháze. 
na tomto mistrovství je přihlášeno 3 150 závodníků, a tak jim 
přejeme, aby se jim i tady dařilo.
 Milena MarČíKová
výKonY v tŘebíČI:
rené novák – disk 32,67 m, oštěp 44,96 m.
Petr Gybas – 100 m 13,81 s, dálka 486 cm, trojskok 10,60 m
Jiří Urban – 100 m 12,52 s, 200 m 25,69 s, dálka 537 cm

Přelomová sezona nohejbalistů

Horní řada zleva: Jaroslav Úruba, pavel bršlica, ladislav bršlica, pavel Holík, petr směták.
Dolní řada zleva: Marian Řízek, Marek Horka, Radek Macků, Martin Menšík.
Chybí: J. Willert, l. Hnaníček, l. ondra.

atletičtí veteráni sbírali medaile

Kazaň, rusko - Českým reprezentantům v trapu se na letošním 
mistrovství Evropy v Kazani ve dnech 27.–28. června opravdu 
zadařilo a v družstvech získali zlato. Výkon je to docela heroic-
ký, protože favorizovaní rusové, Italové a němci zůstali za nimi. 
zvláště od ruských střelců se očekávalo, že se doma předvedou. 
několikanásobní mistři Evropy a světa nesli prohru dost těžce.

Také v místě pořádání závodu bylo slušné vedro, přes den až 
40 stupňů, ale zásobování vodou bylo bezchybné, stejně tak i po-
řadatelské služby.

nejlepšího výsledku pro družstva dosáhl z našich Jiří Lipták se 
122 body, hned za ním byl otrokovický Jiří Gach, který měl jen o 
2 body méně. David Kostelecký, olympijský rekordman, obsadil 
11. příčku se 119 zásahy. Vítězem finále v závodu jednotlivců 
se stal španělský reprezentant Alberto Fernandez se 147 body, 
Lipták byl pátý (141 bodů) a Gach šestý (140). zlaté české druž-
stvo tak na nejcennější medaili dosáhlo ziskem 361 bodů. Druzí 
Italové měli 356, třetí Turci shodně se čtvrtými chorvaty 353.

Sportovci na špici podávali velmi vyrovnané výkony – Fernan-
dez nastřílel z 25 možných v pěti střelbách 4 x 25, jednou 24 bodů, 
což je skutečně unikátní. Také Jirka Gach nastřílel 24-24-25-25-
22, přičemž poslední výsledek mu zhatila lehká přeháňka. Protože 
neměl čepici, přes kapky deště na brýlích toho moc neviděl. na 
zlatou evropskou medaili čekal 23 let a pocity z nejvyššího stu-
pínku, při hymně se podle něj nedají popsat.

V těchto dnech se naši reprezentanti připravují na mistrovství 
světa, které se bude za měsíc konat v Mnichově. Jedou tam jako 
favorité. A prvních pět střelců bude mít jistou nominaci na příští 
olympijské hry.
 věra hubená

zlatá medaile pro střelce z otrokovic

otrokovice - První ročník tenisového turnaje 
„SEnIOr cUP 2010 OTrOKOVIcE“ se usku-
tečnil v sobotu 19. června v Otrokovicích. ze za-
čátku to vypadalo, že se turnaj ani neuskuteční, 
jelikož sobotní ráno začalo mrholením, a to jak 
známo tenisu neprospívá.

nicméně ředitel tohoto turnaje má „ty nahoře“ 
dle všeho nakloněné na svou stranu, a tak se po-
časí po 9. hodině ranní umoudřilo a turnaj mohl 
začít. na tenisových kurtech se sešlo k prvnímu 
turnaji ve smíšených čtyřhrách 24 hráčů, z toho 
i 6 žen (z nich 2 ženy již ve věku nad 60 let). Po 
vylosování se hráči s chutí pustili do tenisových 
výměn, jak v klasických, tak i ve smíšených 
čtyřhrách.

Po odehrání 5 zá-
kladních kol se vytvo-
řily pevné dvojice. Tyto 
dvojice byly losem ur-
čeny do klasického deb-
lového „pavouka“.

Vítězem 1. ročníku 
tenisového turnaje se 
stala dvojice Svatopluk 
Vlček a Jan Hruban, 
kteří ve finále porazili 
až po boji a v tie-breaku 
pár František Pančocha 
a Pavel Tomášek.

Hrála se i soutěž 
útěchy, kde vítězným 
párem se stala smíšená 
dvojice Iva Šenovská 
a Jiří Brázdil.

Všichni zúčastnění 1. ročníku tenisového 
turnaje hodnotili turnaj jako velmi vydařenou 
sportovní akci. Hráči byli nadmíru spokojeni 
s kvalitou tenisových kurtů místního tenisové-
ho klubu TK Trávníky Otrokovice, který v mi-
nulém i letošním roce investoval do zavlažova-
cích systémů a nákupu vhodné antuky nemalou 
částku.

Podmínky pro konání podobných akcí, ale 
také pro běžné hry pro rekreanty a další zájem-
ce se zkvalitnily díky brigádám a aktivitě členů, 
a to i částečně pomocí města Otrokovice.

lubomír MĚchura,
hospodář oddílu Tenis Trávníky otrokovice

úvodní senior cup 2010 možná zahájil tradici




