
Vážení SPOLUOBČAnÉ ,
Brzy si připomeneme osvobození našeho města v závěru II. svě-
tové války. Jen pár kilometrů od Otrokovic se před několika dny 
snesla z nebe trojice parašutistů. Symbolicky připomenuli skupi-
nu CLAY, kterou v dubnu 1944 vyslala exilová vláda do našeho 
kraje, aby pomocí vysílačky eVA posílala do Londýna důležité 
zprávy - celkem přes 800. Členové skupiny díky bojové připra-
venosti vždy unikli z pastí, které na ně gestapo přichystalo. na 
skupinu CLAY-eVA nezapomínají mladí lidé, kteří již deset let 
sdílejí útrapy jejich prvního přesunu při nočním vzpomínkovém 
pochodu ve stopách parašutistů. Letos jich bylo okolo dvou set, 
kteří putovali 35 kilometrů nocí, aby uctili ty, pro něž slova vlast 
a boj za svobodu nebyla prázdným pojmem. I díky nim si občané 
Otrokovic mohli 3. května 1945 volně a svobodně vydechnout. 
 Mgr. Michal Mynář, ředitel Otrokovické BeSeDY

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

19. dubna 2013
číslo 4 - ročník 23
zdarma - neprodejné

Zástupci fotoklubu a představitelé měst 
Otrokovice a Vác. V  sobotu  23.  března  se 
na  radnici  v  maďarském  Vácu  konala  vernisáž 
snímků Fotoklubu Beseda Otrokovice. Fotoklub 
do  Vácu  přivezl  kolekci  snímků  „Mapového 
okruhu  Vysočina“,  nejprestižnější  celorepubli-
kové soutěže  fotoklubů, kterou  ten otrokovický 
vloni  vyhrál. Vloni  se ve Vácu představil Žen-
ský pěvecký sbor a cimbálová muzika Radovan. 
Fotoklub navázal výstavou a nastavením budou-
cí  spolupráce  s  místními  fotografy.  Výstava  v 
Maďarsku  je  dalším  kamínkem v mozaice  spo-

lupráce Otrokovic  s Vácem, která  směřuje k uza-
vření partnerství obou měst. V současné době mají 
Otrokovice  uzavřeno  partnerství  se  slovenskou 
Dubnicí  nad Váhom  a  polským   městem Zawad-
zkie. Maďarský Vác by tak pomyslně uzavřel kruh 
Vyšehradské  čtyřky,  rozšířil možnosti  spolupráce 
a  využívání  dotací  z  Vyšehradského  fondu  pro 
projekty v oblasti  kultury,  ale  i  školství  a  sportu.  
Na snímku nahoře jsou účastníci setkání ve Vácu, 
na snímku dole starosta Otrokovic Jaroslav Budek 
a starosta města Vác Attila Fördős.  (red), snímky:  
 Miroslav KasáčeK,  Martin Vacula
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Radnice pokračuje v navazování mezinárodních vztahů

Věnují se ostatním s láskou, dostalo 
se jim ocenění od města i od kraje

Přinést  do  vyučování  pohodu 
a  nešetřit  úsměvy,  ale  zároveň 
mít v hodinách  tu správnou au-
toritu. Tím  se mohou  pochlubit  
pedagožky z Otrokovic, kterým 
se dostalo ocenění od Zlínského 
kraje  a  města  Otrokovic.  Měs-
to  ocenilo  také  dvě  pracovnice 
volnočasových  aktivit  z  DDM 
Sluníčko.
Ocenění  za  dlouholetou peda-

gogickou  činnost  a  významný 
přínos pro výchovu a vzdělává-
ní mladé  generace  obdržela  27. 

března  v  možném  rodišti  Jana 
Amose Komenského, Uherském 
Brodě,  učitelka  ZŠ  Mánesova 
Marcela  Javoříková.  „Zajímá 
mě, nad čím žáci přemýšlejí, co 
by potřebovali vědět a znát, kam 
je dovést a co je vlastně učit, aby 
to pro ně jednou v životě k něče-
mu bylo,“ svěřila se pedagožka. 
V  Otrokovicích  se  o  pár  ho-

din později konalo vyhodnocení 
pracovníků věnujících se dětem 
a mládeži. Nejlepšími pedagogy 
roku  2012  jsou  Ivana Divínová 

ze ZŠ Trávníky a  Ivana Bezdě-
ková  ze  ZŠ  TGM.  „Přeji  vám, 
aby  vás  měly  děti  i  po  škole 
rády,“  pozdravila  přítomnou 
učitelskou veřejnost Ivana Diví-
nová, která učí už osmatřicet let. 
„Baví  mě  každodenní  pestrost. 
Tato práce mi dává životní napl-
nění,“ říká Ivana Bezděková.
Letos  podruhé  město  oceni-

lo  i  pracovníky  volnočasových 
aktivit.  Tentokrát  vyzdvihlo 
práci Ludmily Daňkové z DDM 
Sluníčko,  odloučeného  praco-
viště  Tlumačov.  „Děkuji  paní 
ředitelce  i  kolegům,  kteří  mě 
podporují,  i  městu  Otrokovi-
ce,“  neskrývala  dojetí,  stejně 
jako  Zdenka Kymlová,  která  je 
lektorkou  zdravotní  tělesné  vý-
chovy. „Vedu například i cviče-
ní  pro  muže.  Berou  to  poctivě 
a zodpovědně a mají i výsledky 
- drobné úspěchy, které přináše-
jí  velkou  radost.   Například  při 
jízdě  na  kole  už  nemusí  jeden 
ze cvičenců zastavovat, když se 
chce  ohlédnout,“  dala  k  dobru. 
 anna nOVOtná

Marcela Javoříková (s kyticí) s gratulanty. Cenu od Zlínského kraje 
převzala 27. března v Uherském Brodě.   Foto: anna nOVOtná
snímek oceněných pedagožek a pracovnic ddM najdete na str. 3



Další  ročník  má  za  sebou  doroste-
necký turnaj continental Barum cup. 
Ten se tradičně hraje po několik zim-
ních  víkendů  na  sportovišti  s  umě-
lou  trávou  na  Trávníkách.  Letos  to 
bylo mezi 6. únorem a 20. březnem. 
Viktoria Otrokovice  získala v  zápa-

sech 9 bodů, a obsadila tak 3. místo.  
V  březnu  se  utkali  také  starší  žáci 
v turnaji Toma cup, kterého se kro-
mě  Fc Viktoria  zúčastnil  TJ  Sokol 
Veselá, Fc Kvasice a FS Napajedla. 
Po dvou výhrách a jedné prohře zís-
kali hráči Viktorie 2. místo.   (ano) 
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O víkendu 16.–17. března se konalo dru-
hé kolo světového poháru „World cMAS 
cUP 2013“  v italském Lignánu. Ve vel-
mi silné konkurenci   283 závodníků z 54 
klubů   a   26 států se zástupci klubu TZP 
NeMO Zlín neztratili.  Na bronzovou příč-
ku  dosáhla  otrokovická  plavkyně  Beáta 
Polišenská,  která  letos  poprvé  startovala 
v kategorii  seniorů a navázala na předcho-
zí úspěchy  juniorů. Na 200 m Bifi zapla-
vala svůj osobní rekord a získala bronzo-
vou medaili. V závod  100 m BF skončila 
s bramborovou medailí,  když ve  finále  ji 
porazila  Francouzka   Maelle  Lecoeurová  
jen o 0,2 s.  Svým prvním startem ve Svě-
tovém  poháru  se  do    první  desítky mezi 
juniorkami probojovala  teprve  třináctiletá 
sestra Beáty    Petra  Polišenská  na  200 m 
BiFi,  kde získala cenné body za   9. místo.  
V dalším disciplíně  skončila na  100 m RP 
na pěkném 12. místě .
Naše  závodníky  čeká  ještě  3.  kolo 

ve Francii a 4. kolo v Polsku. Při zachování 
stávajících kvalitních výsledků by se měli 
kvalifikovat do finále, které se koná v září 
ve Švýcarsku.  Petr POlIŠensKý, 
 předseda TZP nemo Zlín

V  sobotu  30.  března  se  vybraní  plavci 
Plaveckého  klubu  Zlín  zúčastnili  Me-
moriálu  Jana  Opletala  –  Velké  ceny 
Olomouce  v  plavání.  A  v  konkurenci 
většiny  českých  a  moravských  plavec-
kých klubů i zahraničních závodníků ze 
Slovenska,  Polska  a  Švýcarska  se  jim 
podařilo se prosadit nejen do finále, ale 
i na stupně vítězů.
Nejlépe  si  vedla  rodačka  z  Otroko-

vic  juniorka Diana Rochovanská,  která 
bezprostředně  po  návratu  z  namáhavé-
ho  juniorského  soustředění  dokázala 
ze svých dvou startů vytěžit  téměř ma-
ximum – zvítězila ve finále mezi žena-
mi na 50 metrů prsa v novém osobním 
rekordu 34,43 s, čímž zaostala o pouhé 
0,02  s  za  stávajícím  klubovým  rekor-
dem.  A  v  hlavním  závodě  memoriálu, 
disciplíně  200  metrů  polohový  závod, 
dokázala  dohmátnout  na  druhém místě 
časem  2:31,91,  těsně  za  českou  repre-
zentatkou  Anetou  Pechancovou,  taktéž 
v novém osobním rekordu. 

 Zdeněk KasáleK,
 trenér dorostu a dospělých, 
 Plavecký klub Zlín

úspěch sester Polišenských a diany rochovanské

Letošní  zima byla  oproti  jiným  rokům 
pro  příznivce  bílého  sportu  příznivější 
a  zjevila  se  v  plné  nádheře  i  pro  naše 
lyžařské závody, a  to v  samém závěru 
sezony. Otrokovičtí v ní ne zcela zúroči-
li celoroční tréning, zato ale své organi-
zační  a pracovní  schopnosti. V sobotu 
16. března v chatě Sůkenická v Besky-
dech uspořádali již 55. ročník Memori-
álu Josefa Dufka a zároveň krajský zá-
vod v běhu na lyžích.  Těchto závodů se 
zúčastnilo 12 oddílů a cílem projelo 100 
závodníků – z toho 24 buď členů našeho 
LO, či obyvatel Otrokovic.
Díky  snaze    členů  oddílu  a  výkon-

ného  výboru,  podložené  dlouholetým 
přátelstvím  se  sousedním  lyžařským 
areálem ve Velkých Karlovicích, které 
zapůjčily potřebnou techniku na úpravu 
tratí  (a  díky  další  nezištné  spolupráci 
s ostatními  subjekty), se uskutečnil vy-
dařený závod.  Vzhledem k  povětrnost-
ním  podmínkám,  které  panovaly  přes 
noc a ráno, bylo nutné  ještě před samot-
ným  závodem  provést  znovu  úpravu 
tratí. A  jak dopadli  domácí  závodníci? 
V kategorii muži A se na 3. místě  umís-
til Michal Smola, 5. místo patří Tomáši 
Slováčkovi, na 7. místě skončil Jan Pa-
novec a na 11. místě Zdenek Halámek.
V  kategorii muži  B  patří  bronz  To-

máši Podmolíkovi a v kategorii muži c 
stejná medaile Pavlu Tomáškovi. V že-
nách má 2. místo  Dagmar Podmolíko-

vá a její syn Tomáš  Podmolík zvítězil 
v kategorii mladších dorostenců. V ka-
tegoriích mladších závodníků tentokrát 
nikdo nedosáhl na stupně vítězů a nejlé-
pe umístěným je Dušan Zentrich v ka-
tegorii  starších  žáků,  a  to  na  8. místě. 
Absolutním  vítězem  55.  ročníku  Me-
moriálu  Josefa  Dufka  se  stal  lyžařský 
nestor, běžec oddílu SKB Velké Karlo-
vice Svatopluk Janečka.  Zima pomalu 
končí a s ní přichází další příprava na tu 
příští. Tak tedy SKOL.  

 Bořivoj POláŠeK, sekretář 
 oddílu lyžování TJ Jiskra Otrokovice

Vždy v březnu se koná v pražské Stro-
movce  halové    Mistrovství    veteránů 
v atletice.  Vloni byli naši závodníci vel-

mi úspěšní,  když přivezli  z Prahy  čtyři 
medaile a překonali dva české rekordy.  
Jiří  Janoušek  zvítězil  v  chodeckém  zá-
vodu  na  3 km  a  vytvořil  přitom  rekord 
časem  15:34,35  min.  Další  tři  medaile 
všech barev získal Petr Gybas a také on 
vytvořil nový český  rekord v  trojskoku 
výkonem 10,24 m. 
Letos  se  zúčastnili  mistrovství  tři 

naši  atleti.  Zdeňka  Plesarová  obsadila 
ve vrhu koulí 5. místo výkonem 9,57m. 
Na  60  m  zaběhl  Jiří  Urban  čas  8,33  s 
a celkově obsadil 4. místo před Petrem 
Gybasem, jehož čas v kategorii M65 byl 
8,90  s. Urban pak  s  přehledem zvítězil 
v běhu na 200 m, když zaběhl čas 27,25 
s. Petr Gybas získal bronz za skok dale-
ký výkonem 455 cm, v boji o stříbro pro-
hrál po veteránském přepočtu o 0,7 mm. 
Vynahradil  si  to  však  v  trojskoku,  kde 
výkonem 9,98 m  zvítězil  s  velkým ná-
skokem.  Další  akcí  v  rámci  České  re-
publiky  bude  stadionové  mistrovství 
v Olomouci.  Milena MarčíKOVá,  
 Sdružení veteránů 

 Českého atletického svazu

Veteráni z Otrokovic opět v akci

Otrokovický veterán Petr Gybas.

55. ročník lyžařského Memoriálu Josefa dufka

Stupně vítězů kategorie muži A, abso-
lutní pořadí.
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C FC Viktoria 
Otrokovice 

Sokol 
Mladcová

Nedachlebice FC RAK 
Provodov

FC Malenovice FC Slušovice

FC Viktoria 
Otrokovice B 1:4 1:2 3:2 6:5 2:1
Sokol Mlacová 4:1 - 2:1 2:0 2:2 3:2
Nedachlebice 2:1 1:2 C 1:4 1:2 2:4
FC RAK 
Provodov 2:3 0:2 4:1 U 3:1 1:0
FC Malenovice 5:6 2:2 2:1 1:3 P 1:2
FC Slušovice 1:2 2.3 4:2 0.1 2.1 2013

CONTINENTAL BARUM CUP   2 0 1 3

Zimní turnaj dorostenců: Fc Viktoria má bronz




