
Vítáme jaro. Ani letos neporušili žáci a učitelé základní 
školy praktické a základní školy speciální tradici a vydali 
se 24. března v průvodu k řece Dřevnici. První chlapec nesl 
Moranu, symbol zimy, kterou po písničkách odhánějících 
chladné dny a vítajících jaro vhodili do řeky.
  (ano), foto: Anna NoVotNá

Vážení spoluobčané, 

snad všem, kteří byli u toho, když se stavěl kostel sv. Vojtěcha, se nechce věřit, že už je to dvacet let.  
V roce 1995 byly završeny snahy, které mají počátek už ke konci 19. století, aby v otrokovicích byl 
postaven nový kostel. při příležitosti tohoto výročí vydává pan petr Věrný knihu „Dlouhá cesta“, 
která všechno toto opakované úsilí popisuje.  Dne 1. dubna 1995 proběhlo slavnostní posvěcení 
nového farního kostela, které vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jelikož toto datum letos 
vychází na Velikonoce, připomínáme si 20. výročí posvěcení v sobotu a neděli 18. a 19. dubna. 
V sobotu na slavnostní mši svatou s arcibiskupem Janem Graubnerem v 10 hodin je zván každý, kdo 
má zájem o účast. odpoledne ve 14 hodin je pro farníky a pamětníky stavby připraveno posezení 
na sokolovně, při kterém zahraje cimbálová hudba a bude prostor pro vzpomínky ze stavby kostela. 
Kromě toho proběhne prezentace, jak rozmanitým způsobem jsou prostory kostela kromě bohoslu-
žeb využívány. 
nejširší veřejnost je zvána také v neděli na vystoupení souboru žesťová harmonie v 16 hodin v kos-
tele. Tento soubor je nejmladším komorním sdružením zlínských filharmoniků. Tomuto koncertu 
bude pro věřící předcházet v 15 hodin svátostné požehnání. Kromě toho se výročí promítne i do pro-
gramu noci kostelů v pátek 29. května.
Věřím, že oslavy 20. výročí kostela mohou být jak pro křesťany, tak pro ostatní, pro které budova 
chrámu a jeho využití cokoliv znamená, příležitostí k pěkně prožitému programu. Těším se na setká-
ní se všemi, kteří pozvání přijmou. 
 P. Josef  ZeliNkA,  farář v otrokovicích

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
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Ocenění práce 
s dětmi 

Morena odplula po dřevnicisedmdesát let od konce 2. světové války

www.tcservis.cz
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Druhá světová válka, konflikt 
s šedesáti miliony obětí, který 
se přelil přes většinu států svě-
ta. Válečné utrpení se nevy-
hnulo ani Otrokovicím, přesto, 
že nebyly přímo na válečné 
frontě. Kromě strádání a nedo-
statku základních věcí potřeb-
ných k životu zaplatila řada 
Otrokovičanů či lidí spjatých 
s Otrokovicemi daň nejvyšší – 
vlastní život. 

Oběti 2. světové války 
jmenuje pomník na náměstí  

3. května: na něm jsou zazna-
menána jména pěti dětí, osmi 
žen, devětadvaceti mužů.  
Kromě nich mají náhrobní 
desky či pomníky ve městě že-
lezniční zaměstnanec Alfons 
Matěja, člen skupiny atentátní-
ků na říšského protektora Re-
inharda Heydricha Josef Val-
čík, četník František Hložek.

I díky jejich obětem je mož-
né oslavovat začátkem května 
konec 2. světové války: Otro-
kovice osvobodila ruská a ru-

munská vojska. Stalo se tak  
3. května, a oslavy se proto 
soustřeďují právě na nadchá-
zející dny.

Konec války připomíná 
při svých literárních besedách 
o partyzánském odboji na Va-
lašsku a o osvobození Otro-
kovic od nacistické nadvlády 
čestná občanka města Věra 
Kramářová.  Přednášky měly 
velký ohlas ve všech třech klu-
bech důchodců. 

 Pokračování na straně 3

slAVNosti sVoBodY V otRokoViCíCH
                          Program akcí k 70. výročí konce 2. světové války

neděle 3. května 2015  
10.30 bohoslužba za padlé a oběti  2. světové války v kostele sv. Vojtěcha
11.45 pietní akt u pomníku na nám. 3. května
 
pondělí 4. května 2015  
16.00 vernisáž „Na prahu svobody – 70. výročí osvobození Otrokovic“ s vyhodnocením lite-
rární soutěže žáků otrokovických základních škol v Otrokovické BESEDĚ

středa 6. května 2015 
8.15 Po stopách partyzánů  – zájezd do Hošťálkové a na Troják (odjezd od Otrokovické  
BESEDY. Na zájezd je nutné se přihlásit předem v Turistickém informačním centru  
v Otrokovické BESEDĚ, počet míst je omezen kapacitou autobusu.)       
                            
pátek 8. května 2015  
14.00 zábavné odpoledne s vojenskou a bezpečnostní tematikou pro rodiny s dětmi na Štěr-
kovišti – výstava vojenské historické techniky, přehlídka Českého červeného kříže, Městské 
policie Otrokovice, záchranářů nebo hasičů



Otrokovičtí veteránští atleti se už tra-
dičně účastní mistrovství České repub-
liky v pražské hale.  Počasí se ani letos 
nevydařilo, dlouhé vrhy probíhaly ven-
ku za deště. To si ovšem závodníci do-
cela pochvalovali, že už je dobře: před 
zahájením byl totiž déšť navíc spojený 
se sněžením.

Zdeňka Plesarová závodila v kate-

gorii W55 v hodu diskem (výkon 23,57 
metru), kladivem (35,35 metru) a de-
vítikilogramovým břemenem (11,02 
metru). Za tyto výkony získala bronzo-
vou a dvě stříbrné medaile. Za loňský 
vydařený rok byla v průběhu závodů 
vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější 
veteránka České republiky!

Jiří Janoušek obsadil 3. místo v chů-
zi na tři tisíce metrů časem 16:23,07 
minuty, čímž si oproti loňsku zlepšil 
výkon o dvacet vteřin.

Jiří Urban, který se původně chystal 
na mistrovství Evropy do polské To-
runě, se v přípravě zranil. Absolvoval 
proto v Praze dvě sprinterské tratě, aby 
zjistil, zda bude v této sezoně pokračo-
vat. Nutno říci, že úspěšně, když zvítě-
zil na šedesát i dvě stě metrů v časech 
8,24 a 27,33 sekundy.

Petr Gybas závodil v kategorii nad 
pětašedesát let, obsadil v běhu na še-
desát metrů časem 9,27 sekundy čtvrté 
místo, ve skoku dalekém i v trojsko-
ku zvítězil výkony 426  centimetrů 
a 9,15 metru.

Výkony veteránských závodníků se 
přepočítávají věkovými koeficienty 
a teprve po seřazení těchto přepočíta-
ných výkonů se rozdávají tři medai-
le. Například v běhu na šedesát met-
rů startovalo osmadvacet závodníků 
všech kategorií od pětatřiceti let naho-
ru, takže medaile našich tímto dostáva-
jí o to větší význam.  

 Milena MARČíkoVá

OtrOkOvické
nOviny12

Veteránští atleti přivezli z mistrovství České republiky osm medailí

Na startu. Jiří urban (vpředu) zvítězil 
na trati 60 i 200 metrů.  

dát tomu pořádnou energii. Zdeňka plesarová byla v praze vyhlášena třetí 
nejúspěšnější veteránkou české republiky.  snímky: Miriam stewARtoVá

skoky i běh. petr Gybas (vlevo) se 
předvedl jako kvalitní běžec i skokan.

Zlepšení. Jiří Janoušek (vpředu) zlepšil 
svůj loňský výkon na 3 000 metrů.

Polský úspěch chodce Jiřího Janouška
Otrokovický rychlo-
chodec Jiří Janoušek se 
zúčastnil ve druhé břez-
nové dekádě Mistrovství 
Evropy   veteránů v atle-
tice v polské Toruni. 

„Z otrokovických vete-

ránů jsem tam byl sám. 
Závodil jsem  na  vzdá-
lenostech tři a pět kilo-
metrů v kategorii M 60,“ 
přiblížil Janoušek. Tři 
kilometry zvládl překo-
nat za 15:58:46 minuty, 

čímž dosáhl druhého 
místa. Pět kilometrů ušel 
za 27:11:9 minuty, což 
mu vyneslo 4. příčku. 
„V soutěži družstev jsme 
v kategorii M 60 zvítězi-
li,“  dodal chodec.  (ano)

Fotbalové přípravky se už podvacáté utkají 
o Pohár osvobození města otrokovice

Na začátku května si mladé 
fotbalové naděje již tradičně 
připomínají osvobození měs-
ta Otrokovice velkým mezi-
národním turnajem, určeným 
pro kategorii mladších a star-
ších přípravek. Letošní jubi-
lejní 20. ročník se uskuteční 
v pátek 8. května ve Sportov-
ním areálu Baťov na Bahňáku. 
Nad turnajem převzal záštitu 
starosta města Otrokovice 
Mgr. Jaroslav Budek a předse-

da KFS Zlín Vlastimír Hrub-
čík. Akce se zúčastní deset 
družstev mladších a deset 
družstev starších přípravek. 
Kromě pořádajícího SK Baťov 
1930 změří v turnaji své síly 
mužstva Lokomotíva Trnava, 
MFK Dubnica nad Váhom, 
Fotbal Třinec, SK HS Kro-
měříž, FC Fastav Zlín, 1. FC 
Slovácko,  TJ Olympia Brun-
tál, SK Čechoslovan Dolní Ji-
rčany a TJ Valašské Meziříčí. 

Hodnocena bude samostat-
ně kategorie mladších i star-
ších přípravek. O celkovém 
vítězi a držiteli Poháru osvo-
bození pak rozhodne součet 
umístění týmů v obou katego-
riích. 
   Zápasy ve skupinách začínají 
od 10 hodin, zápasy o umístě-
ní potom od 15 hodin. Na akci 
jste co nejsrdečněji zváni. 
  ing. Petr tRáVNíČek, 
 VV sK baťov 1930 o. s.

Vítěz slovak Marathon tour je z otrokovic

V Bratislavě se dne 28. března 
při příležitosti jubilejního 10. 
ročníku ČSOB maratonu vy-
hlašovala mezinárodní soutěž 
Slovak Marathon Tour za rok 
2014. Do slovenského poháru 
se započítával součet dosaže-
ných časů ve třech největších 
tamních maratonech: ČSOB 
maratonu v Bratislavě (6. 
dubna), Rajeckého maratonu 
v Rajci (9. srpna) a Mezinárod-
ního maratonu míru v Košicích 

(5. října). Vítězem loňského 
ročníku se stal Vlastimil Bu-
kovjan z otrokovického KESu, 
který absolvoval všechny tři 
soutěže ve výsledném čase 
8:18:33 hodiny. 

I v letošním ČSOB marato-
nu 29. března si nevedl špatně. 
Z deseti tisíc účastníků době-
hl v absolutním pořadí na 15. 
místě v čase 2:41:28 hodiny. 
Svou kategorii padesátníků vy-
hrál.  (buk)

wellNess CeNtRuM otRokoViCe

pořádá v pátek 24. dubna od 12 do 20 hodin ve Sportovním areálu Baťov
Erbenova 1891, Otrokovice    

u PŘíleŽitosti 3. VýRoČí oteVŘeNí AReálu 
AkCi PRo Celou RodiNu

Vstupné: při vstupu do vířivky či sauny bude odečtena 50% sleva z ceníku. Každý může využít 
obou procedur. Platný ceník najdete na internetových stránkách www.arealbatov.cz. 
Při koupi permanentky v tento den v hodnotě 1 000 Kč bude jedna procedura (sauna či vířivka) 
pro 1 osobu zadarmo. Vstup do areálu bude umožněn jen na základě telefonických objednávek 
606 094 605  do 23. dubna 2015. Na tomto telefonním čísle se dozvíte i bližší informace.


