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Jaroslav Šmédek tenisovým mistrem ČR

Máme mistra juniorů. Tenista Jiskry Otrokovice Ja-
roslav Šmédek zaznamenal senzační výsledek na republi-
kovém šampionátu mladšího žactva v Mostě, když se stal 
mistrem v singlu a vicemistrem v deblu. „Jde o historický 
úspěch našeho mládežnického tenisu a vskutku husarský 
kousek, když nevyhraje někdo z velkoklubu, ale třeba z Ot-
rokovic. Máme z toho velkou radost,“ říká za klubové vedení 
trenér Stanislav Nebojsa. Tak skvělý výsledek skutečně ne-
čekal. „Ukázalo se, že Jarda zvládá nejlépe ty nejtěžší zá-
pasy, což je dobrý předpoklad do budoucna. A samozřejmě 
pak je to už jen o zdraví a tréninku. Snad se mu bude dařit 
i nadále,“ přeje si Nebojsa.   (sne), foto: Stanislav neboJSa
 Více na straně 10

Školní psycholožky 
poradí a pomohou

  úvodní Slovo

nový vjezd do ToMY je už přemostěný

Jedno z hezkých technických 
děl. Tak hovoří o stavbě nového 
vjezdu do areálu firmy TOMA  
hlavní stavbyvedoucí Miroslav 
Lajda. Hlavním úkolem stavbařů 
bylo podsunutí tělesa mostu pod 
železniční trat, a to už mají za se-
bou. Most se přitom skládá ze 
dvou částí. První podsunuli pod 
trať v polovině července, druhou 
počátkem srpna. Nyní se staví 
silnice, kudy budou kamiony 
vjíždět do areálu. „Do poloviny 
října by měla být komunikace 
provozuschopná. Paralelně také 
budeme stavět pro Ředitelství 
silnic a dálnic narovnání  I/55,“ 
uvedl hlavní stavbyvedoucí. 

Práce na narovnání navazují-
cí komunikace I/55 začaly ten-
to měsíc. Úprava se bude týkat 
vždy jedné části vozovky, dopra-
vu bude řídit  semafor. Řidiči se 
tak musejí připravit na zdržení, 
které z částečné uzavírky poply-
ne. „Celá stavba má být hotová 
do konce  listopadu,“ doplnil 
Lajda s tím, že další práce včetně 
například osazování zeleně potr-
vají do jara.

„Stavbu ovšem představíme 
už v říjnu na Silniční konferenci 
v Brně. Jedná se o nejvyšší kon-
ferenci dopravně-inženýrského 
stavitelství v republice, které se 

účastní i zástupci vlády,“ infor-
moval ředitel stavební společ-
nosti Eurovia CS Josef Štafa.

Otrokovická samospráva ne-
ztratila tuto stavbu z trvalého 
zřetele a pokračuje v pravidel-
ných kontrolních dnech. Účast-
níci kontrolního dne ve čtvrtek 
7. srpna měli možnost se přímo 
na místě zevrubně seznámit 
s technologií budování železnič-
ního přemostění nového vjezdu 
do průmyslového areálu. Každá 
polovina betonového mostu vá-
žící asi 330 tun byla zhotovena 
mimo železniční násep a pak 
se pomocí kovové konstrukce 
na válečcích přemístila po kole-
jích z kovových nosníků na místo 
v železničním náspu. Budování 
železničního mostu znamenalo  
omezení drážní dopravy vždy 
jen na jednu kolej. Po spojení 
obou polovin mostu speciálním 
tmelem se na něm dobuduje 
železniční svršek a obnoví se 
dvojkolejná trať. „V souvislosti 
s touto plánovanou výlukou ne-
zaznamenáváme větší problémy. 
Zpoždění vlaků se zpravidla po-
hybuje mezi 5 až 10 minutami. 
Výjimečně ve špičkách může 
být zpoždění i 15 minut,“ sdělila 
mluvčí Českých drah Kateřina 
Šubová. 

Současně s budováním želez-
ničního přemostění překládali 
dělníci hlavní vodovod do Ot-
rokovic. Následuje právě stavba 
komunikace pod novým mostem. 

Také společnost TOMA, a. 
s. připravuje intenzivně stavbu 
napojení nového vjezdu na ko-
munikace v průmyslovém areá-
lu. Stavba navazuje na část rea-
lizovanou městem Otrokovice. 
„Po zjištění komplikovaných ge-
ologických podmínek na již rea-
lizované stavbě podjezdem pod 
železniční tratí jsme přistoupili 
k provedení podrobného inže-
nýrsko-geologického průzkumu 
a na jeho základě došlo k úpravě 
projektové dokumentace. Výbě-
rové řízení na dodavatele stavby 
zahájené v červnu se v současné 
době chýlí ke konci a jednáme 
o smlouvě o dílo. Předpoklá-
dáme zahájení stavby do konce 
srpna a dokončení 400 metrů 
dlouhé komunikace na konci 
listopadu,“ uvedl ředitel TOMY 
Radek Heger.

Nový vjezd má ulevit Otro-
kovicím od těžké dopravy. Do-
sud jezdí kamiony přes nadjezd 
a Nerudovu ulici, jejíž obyvatelé 
nesou hlavní břímě otřesů, hluku 
a exhalací způsobených těžkou 
dopravou.  anna novoTná
Základní informace o stavbě 
najdete na straně 3
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Vážení občané města otrokoVic, milí přátelé,
byla jsem velmi příjemně potěšena, když jsem se dozvěděla od ředitele naší nadace ve Zlíně o sou-
těži žáků třech základních škol v otrokovicích na téma historie a současnost firmy baťa a o dalších 
akcích, které město otrokovice připravilo v rámci oslav 120. výročí založení firmy baťa.
otrokovice jsou nedílnou součastí většího uzemního plánu města Zlína, kde už od roku 1920 existo-
valy továrny a kde soukromá železnice vybudovaná tomášem baťou vyvolala velký ohlas veřejnosti. 

po sametové revoluci v roce 1989 jsem navštívila se svým manželem předválečné pobočky firmy 
baťa. byl to především barum, který se velice rychle dostal do popředí a stal se opět světově uzná-
vanou firmou. Je to čest a také radost, vidět takový úspěch.

Velmi působivý je krásný upravený park v centru otrokovic s bronzovou sochou tomáše bati. 
obdiv a věrnost myšlenkám a práci tomáše bati zakladatele, vyjádřený prominentním umístěním 
jeho sochy na mne udělaly hluboký dojem.  oslavy a akce, které tento rok ve vašem městě probíhají, 
jsou důstojnou vzpomínkou na člověka, který vytvořil ve městě pracovní příležitosti a zasel v lidech 
podnikatelského ducha.

mocně na mě zapůsobila fotografie obrazce s baťovskými motivy, který vytvořili školáci za pomo-
ci místních umělců na svém školním hřišti. s hrdostí jsem se o ni podělila se svými dětmi, vnoučaty 
a pravnoučaty.

můj muž, který měl Váš kraj tak rád a jehož 100. výročí narození si letos také připomínáme, by 
byl na svůj kraj právem hrdý. Vaše Sonja baTa, manželka tomáše bati juniora



Letošní ročník POS V. I. P. 
víceboje byl v několika ohle-
dech výjimečný. Představilo se 
v něm několik novinek: premi-
érová byla soutěž žen v 70mi-
nutovém desetiboji, novinkou 
byl rovněž závod s kočárky. 

„Na internetu se nám ne-
podařilo vyhledat, že by se 
kdy sedmdesátiminutový de-

setiboj konal, a tak se vítězka 
Tereza Hromadíková zřejme 
stala ustavující světovou re-
kordmankou. V historii sto-
minutových desetibojů mužů 
jsme dohledali vyšší výkony, 
než získal vítěz Petr Pleva. 
Ale tento závodník je věkem 
ještě dorostenec, a tak i jeho 
výkon je téměř jistě světovým 

rekordem,“ tvrdí spolupořada-
tel akce Michal Petřík. Akce 
je připravovaná především pro 
amatéry – neatlety, takže po-
řadatelé vysoce hodnotí výkon 
vítěze mužů Jiřího Kabourka 
a vítězky kategorie žen Marké-
ty Krupicové. Tradičně velká 
část dne patřila dětem, které se 
utkaly ve čtyřech kategoriích 
v trojboji. „Poslední novinkou 
byl pak závod kočárků, kde 
jsme viděli taktéž světový re-
kord v podání Martiny Partiko-
vé a její dcery Elišky,“ dodal s 
nadsázkou Petřík.

Závodního dne se zúčastni-
lo více než 100 aktivních zá-
vodníků před zraky několika 
desítek diváků. Pozitivem také 
bylo, že se nikdo vážněji nezra-
nil. Kompletní výsledky najde-
te na www.atletika-otrokovice.
cz.  „Děkujeme všem sponzo-
rům, partnerům, závodníkům 
a také kolegům pořadatelům 
a těšíme se na další ročník, kdy 
bude opět možnost si vyzkou-
šet krásy královny sportu atle-
tiky,“ dodal Petřík.  (ano)
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Hledáte jinou možnost 
než studium na vysoké škole?

Vyšší odborná škola žiVnostenská PřeroV, s. r. o.
nabízí ve školním roce 2014/2015 studium ve vzdělávacích programech

  bezpečnost práce a krizové řízení (denní forma vzdělávání)

  dopravní a spediční činnost (denní forma vdělávání)

  finanční řízení (denní forma vzdělávání)

  marketing (denní forma vzdělávání)

  sociálně právní činnost (dálková forma vzdělávání)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2014, 
nebo průběžně do 30. 9. 2014 podle kapacitních možností školy.

Na telefonních číslech 581 218 018, 724 080 017, 
nebo na e-mailu vosz@sszprerov.cz Vám rádi zodpovíme dotazy, 
případně si můžete domluvit návštěvu a prohlídku školy.

Každým rokem přemýšlím nad 
choreografiemi pro naše sou-
těžní týmy. Co vymyslet, aby 
se sestava líbila cvičícím dě-
tem a také aby zaujala porotu? 
Snad všechny nápady už byly! 
Dlouhé hodiny, dny a měsíce 
přemýšlení jak nad sestavou, 
tak nad výběrem hudby, její 
úpravou a také nad kostýmy, 
které jsou nezbytnou součástí 
sestavy.  V  letošním roce má 
aerobikový tým DDM Sluníčko, 
odloučené pracoviště Tlumačov 
5 soutěžních sestav a celkem 95 
členů, kteří se sjíždějí do krouž-
ků z širokého okolí. Z Otroko-
vic, Tlumačova, Kvasic, Sazo-
vic, Machové, Žlutavy, Hulína, 
Spytihněvi, Karolína a Střížo-
vic. Nejmladší děti ve věku 4–8 
let nacvičily sestavu Dobré 
ráno, děvčata ve věku 8–11 let 
sestavu Římští legionáři. Dal-
ší skupina dětí ve věku 11–13 
let cvičí sestavu Freddie Mer-
cury je zpět, nejstarší děvčata 
ve věku 14–18 let Království 
za ruce a letos poprvé nacvičili 
sestavu také rodiče dětí z krouž-
ků aerobiku na téma Retro disco. 
Pilně jsme se všichni připravo-

vali na soutěže, kterých jsme se 
chtěli zúčastnit. Netušili jsme, 
jaká bude sezona, jak to všech-
no zvládneme, jestli se budou 
sestavy líbit. Scházeli jsme se 
na tréninku 1 x týdně a pilovali 
a pilovali.  A jak to dopadlo? AT 
při DDM Sluníčko vybojoval  
23 x 1. místo, z toho 3 první mís-
ta jsme si odváželi z MČR Děti 
fitness z pražské Lucerny a jed-
no 1. místo z MČR v soutěži 
Česko se hýbe, které se konalo 
také v Praze. Dále týmy získaly 
9 x 2. místo, 3 x 3. místo, 2 x 
Cenu poroty, 2 x Cenu za kostý-
my, 1 x Putovní pohár primátora 
města Zlín a sestava Království 
za ruce se stala navíc absolutním 
vítězem soutěže Aerobic Tour.  
Dva měsíce soutěží byly ná-
ročné, ale stály za to. Byly to 
měsíce radosti, smutku, dojetí, 
překvapení a štěstí. Děkujeme 
všem za podporu a těšíme se 
na všechny v další aerobikové 
sezoně. Přihlášky do kroužků 
budou k dispozici v DDM Slu-
níčko v měsíci září.
 bc. hana hlobilová, 
DDm sluníčko, vedoucí odlou-
čeného pracoviště tlumačov 

aerobik ddM Sluníčko zářil nejen 
na mistrovství České republiky

v. i. P. víceboj si užil několik premiér

16. roč. boheMia CuP – zá-
vod světového poháru ve střel-
bě z polní kuše 
Jak již bývá zvykem, opět se 
na začátku července (4.–7.)  po-
tkali na stadionu v Otrokovicích 
kušisté na závodu Bohemia Cup. 
Kromě českých střelců přijely 
výpravy z Maďarska, Německa 
a Chorvatska. Mnozí střelci se 
do Otrokovic vrací velmi rádi, 
neboť je tu čeká dobrá úroveň 
připravených závodů.

Střílelo se na 3 vzdálenosti: 
35 m, 50 m a 65 m vždy po 30 
šípech. Za 2 dny závodů je tedy 
max. možný nástřel 1 800. 

Velice proměnlivé počasí, 
které panovalo, našim střelcům 
moc nevyhovovalo. Jedinou 
medaili, která zůstala v ČR, si 
vystřílel V. Losert z Litultovic 
z kategorie senioři s nástřelem 
1564. V ostatních kategoriích 
(muži, ženy, junioři, kadeti 

a týmy) se nejlépe dařilo chor-
vatské výpravě.  Otrokovický 
oddíl polní kuše děkuje všem 
sponzorům a hlavně městu Ot-
rokovice za poskytnutí dotace 
na uspořádání tohoto závodu 
světového poháru.
22. mistrovství České republi-
ky, 26.–27. 7., Suché lazce
Jak již bývá ve sportu pravidlem, 
mistrovství ČR bývá vyvrchole-
ním celé sezony a ani u kušistů 
to není jinak. Tentokrát se všich-
ni potkali v Moravskoslezském 
kraji, v obci Suché Lazce.  Opět 
se střílelo na 35 m, 50 m a 65 m 
vždy po 30 šípech a za 2 dny zá-
vodů je tedy max. možný nástřel 
1 800.

V kategorii senioři získal 
bronz  Pavel Kaszonyi (TJ Jis-
kra Otrokovice), skvěle se nám 
vedlo v kategorii junioři (18 – 21 
let): 1. Jana Šilhánová (TJ Jis-
kra Otrokovice) – nástřel 1481 

bodů, 2. Jan Krejča (TJ Jiskra 
Otrokovice), 3. František Nemo-
chovský (TJ Jiskra Otrokovice). 
První den závodů se hodnotila 
i družstva (3 střelci) – třetí místo 
si odvezli otrokovičtí střelci (A. 
Kaszonyiová, P. Kaszonyi, K. 
Štětkářová).
Mistrovství světa 4.–10. 8., 
frankfurt nad Mohanem
Bohemia Cup i mistrovství ČR 
byly pro všechny střelce jakousi 
generálkou k blížícímu se mis-
trovství světa. MS se konalo 
ve dnech 4.–10. 8. v německém 
Frankfurtu nad Mohanem, zú-
častnilo se jej 17 států. V české 
výpravě byli i střelci z TJ Jiskra 
Otrokovice: Aja Kaszonyiová, 
Jana Šilhánová, Zdeněk Janda.  
Juniorka Jana Šilhánová skon-
čila na 13. místě, tříčlenné druž-
stvo, ve kterém byli Aja Kaszo-
nyiová a Zdeněk Janda, skončilo 
na pěkném 6. místě.  (kš, red)

Střelci z polní kuše reprezentovali město doma i v německu

veteráni z otrokovic opět v akci

V průběhu jednoho měsíce se 
naši atletičtí veteráni zúčastnili 
tří důležitých závodů. 

Nejprve to byla Zlatá tretra 
v Ostravě, kde se Jiří Urban 
zúčastnil běhu na 100 m už po-
páté. V předchozích ročnících 
po přepočtu koeficientem věku 
jedenkrát zvítězil, dvakrát byl 
druhý a jednou třetí. I tentokrát 
zaběhl velmi solidní čas a jako 
59letý se umístil na třetím mís-
tě, když zaběhl čas 12,93 s, 
po přepočtu 10,96 s. Porazili 
ho jen mistr světa ve sprintech 
Vladimír Výbošťok ze Sloven-
ska (67 let) a Pavel Hykl z Tře-
bíče (38 let).

Následovalo mistrovství ČR 
veteránů v Děčíně. Tady se vy-
znamenala Zdeňka Plesarová, 
která zvítězila ve všech třech 
disciplínách. Diskem hodila 

28,12 m (po přepočtu 41,38 
m), kladivem 26,59 m (52,17 
m) a břemenem 11,25 m (14,82 
m). Zdeňka tak potvrdila 
i po mistrovství světa v Buda-
pešti stabilní formu a nenašla 
doma přemožitelku. 

Mistrovství ČR se konalo zá-
roveň jako kvalifikace na mezi-
státní čtyřutkání v chorvatském 
Zagrebu, kde se počátkem čer-
vence utkala už potřetí Česká 
republika s Rakouskem, Slo-
vinskem a domácími Chor-
vaty. První ročník uspořádala 
naše republika v Čejkovicích, 
následovala slovinská Ptuj. 
Z otrokovických závodníků 
byla opět nominována Zdeňka 
Plesarová. Soutěžila ve dvou 
disciplínách a nic neponechala 
náhodě. V hodu diskem získala 
výkonem 27,76 m druhé místo 
a hod kladivem vyhrála, když 
hodila 36,96 m. Naše ženy zví-
tězily ziskem 148 bodů, z toho 
Zdeňce patří 15 bodů. Nezbývá 
nic jiného než našim závodní-
kům k vynikajícím výkonům 
a umístěním blahopřát.  

 Milena MaRČíková

Mistrovství světa v německu.  Dole druhá zleva Jana Šilhánová (kategorie junioři), vzadu za ní 
aja kaszonyiová (kategorie senioři), dole první zprava Zdeněk Janda (kategorie senioři). 
 foto: archiv oddílu

vpřed přes překážky. Víceboj prověřil fyzickou zdatnost  
a všestrannost atletek a atletů.  foto: anna novoTná


