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Město Otrokovice

vÁŽENÍ ČTENÁŘI,
mám pro Vás tři čísla: 300 000, 50 a 577 680 302. To první je v korunách a představuje 

dosavadní výši škody, kterou napáchali na přelomu června a července neznámí vandalové 
na nově zasazených stromech ve vycházkové zóně u Dřevnice. To druhé je počet oněch zcela 
zlikvidovaných stromů. Třetí číslo je na Městskou policii Otrokovice. Proč Vám ta čísla takhle 
předkládám? Protože jsem přesvědčen, že je mezi Vámi spousta vnímavých lidí, kteří si museli 
všimnout, jak někdo likviduje celou alej krásných stromů - dubů, jasanů i vrb. Zničit desít-
ky dřevin není otázkou pěti minut, k tomu potřebovali vandalové delší dobu, za kterou si jich 
nepochybně musel někdo všimnout. Pokud je mezi Vámi někdo takový, využijte ono třetí číslo a 
sdělte strážníkům jakékoliv poznatky. Městská policie se bude zabývat všemi informacemi, to její 
velitel, místostarosta Jaroslav Budek, slíbil. Pomozte odhalit pachatele, kteří ničí to pěkné, co 
se ostatní snaží udělat pro Vás, obyvatele Vašeho města. Díky! Michal KraTochvÍl
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DOMY POZEMKY

byty domy pozemkybyty

Město otrokovice se významně 
zasadilo o pomoc postiženým 

lidem a obcím, které v červnu postih-
ly ničivé povodně. Město, jež v roce 
1997 zasáhla mohutná povodňová 
vlna, si dodnes pamatuje tyto hrůzné 
okamžiky. Proto se představitelé ot-
rokovic rozhodli bezprostředně po le-
tošních událostech jednat ve prospěch 
potřebných. Mezi nejdůležitější patří 
uspořádání veřejné sbírky, poskytnutí 
náhradního bydlení, uspořádání tábora 
pro děti ze zaplavených oblastí Jese-
nicka a okamžitá finanční výpomoc 
třem vybraným obcím.

až do konce tohoto roku mohou 
všichni zájemci ve veřejné sbírce orga-
nizované městem finančně přispět na 

povodněmi zaplavené obce libovolnou 
částkou na zvláštním bankovním účtu 
43-5098170237/0100. kromě toho bude 
radnice po uvedenou dobu shromažďo-
vat finanční pomoc i v zapečetěných po-
kladničkách umístěných v první budově 
městského úřadu, na obou pracovištích 
Městské knihovny, v otrokovické BE-
SEDĚ a Domě s pečovatelskou službou 
kvítkovice-Nivy. „v rámci humanitární 
pomoci otrokovice poskytnou také ná-
hradní ubytování pro rodiny z obce Je-
seník nad odrou zasažené bleskovými 
povodněmi. konkrétně rodinám vyčle-
ňujeme tři byty o velikosti 1+1 s dobou 
nájmu do 30. listopadu příštího roku 
a možností prodloužení,“ uvedla starost-
ka radoslava Matuszková. 

Město také ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Sluníčko uspořádalo 
na táborové základně u rekreační oblasti 
Štěrkoviště ve dnech 13.-18. července 
Povodňový tábor pro 44 dětí z Jesenic-
ka ve věku 7-17 let. „Dětem jsme v pří-
jemném prostředí nabídli spoustu výletů 
po okolí, nechyběly ani táborové hry či 
plavání. v době vydání tohoto čísla ot-
rokovických novin přivítáme dalších 20 
dětí z Jesenicka, které po příjezdu od-
cestují s naším dětským táborem na 14 
dní na tesák,“ dodala ředitelka DDM 
Sluníčko Jiřina kovářová s tím, že ot-
rokovická radnice se výraznou měrou 
podílí na úhradě 
nákladů zmíněných 
táborů. finanč-
ně dětem přispěl 
i hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav 
Mišák. Díky jeho 
daru se mohly děti svézt na výletní lodi 
Morava. „Je to naše morální povinnost. 
My jsme si podobné hrůzy prožili také 
a ostatní nám také pomohli. Nyní mů-
žeme pomoc opětovat zase těm, kteří ji 
potřebují, a jsem rád, že jsou to hlav-
ně děti,“ sdělil hejtman, který se také 
s účastníky tábora osobně setkal.

Již v závěru června poskytly otroko-
vice bezprostředně po povodních oka-
mžitou finanční výpomoc 60 tisíc korun, 
které rovným dílem rozdělily mezi obce 
Bernartice u Javorníků, vlčice a Žulo-
vá. „Umíme se vžít do situace a pocitů 
povodněmi zasažených obyvatel těchto 
obcí, protože jsme ničivé povodně na 
vlastní kůži prožili. rychlá pomoc je 
dobrá pomoc, a proto je podle mě mo-
rální povinností každého, pokud to jde, 
pomoci, a město není výjimkou. i v této 
ekonomicky nelehké době jsme jedno-
myslně rozhodli o okamžitém uvolnění 
finančních prostředků třem obcím v jed-

né z nejvíce postižených a zároveň nej-
chudších oblastí republiky na Jesenic-
ku,“ zdůvodnila rozhodnutí rady města 
otrokovice starostka Matuszková. 

v obci vlčice s téměř pěti sty oby-
vateli záplavová vlna připravila o život 
čtyřicetiletého šéfa dobrovolných hasi-
čů, když chtěl pomoci svým kolegům 
ukázat cestu. v Bernarticích u Javorní-
ků s téměř tisícovkou obyvatel a v části 
Žulové zvané tomíkovice rozprostíra-
jící se nedaleko polských hranic s 1330 
obyvateli, byla zasažena většina obydlí 
a veřejné infrastruktury. Přívalová vlna 
poničila kromě staveb i silnice a že-

leznici, podemlela 
betonové sloupy 
a poškodila sloupy 
elektrického napě-
tí. Bez elektřiny se 
ocitlo na několik de-
sítek domácností. 

celkově si červnové povodně na úze-
mí severní a střední Moravy dosud vy-
žádaly 14 obětí. Deset lidí zemřelo na 
Novojičínsku, další na Jesenicku, Pře-
rovsku a ve valašském Meziříčí. osm 
lidí utonulo a ostatní zemřeli na násled-
ky zdravotních problémů a pozdní lé-
kařské péče.  

otrokovice nejsou v poskytnutí po-
moci postiženým obcím sami. olo-
moucký kraj zaplaveným obcím Je-
senicka vyčlenil pět milionů korun, 
dalších sedm set tisíc korun od kraje 
obdrží hZS olomouckého kraje na po-
honné hmoty, ubytování a stravování 
dobrovolných hasičů, pronájem kontej-
nerů a nákup dezinfekčních prostředků. 
obce Jesenicka a jejich hejtmanství 
očekávají také mimořádnou vládní po-
moc ve výši dvanácti milionů korun. Do 
humanitární pomoci se zapojily i orga-
nizace Člověk v tísni, aDra a Česká 
katolická charita.  (kra, ple)

otrokovice pomáhají lidem i zaplaveným obcím

Číslo účtu veřejné sbírky na po-
moc zaplaveným obcím organi-

zované městem otrokovice: 

43-5098170237/0100

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a místostarostka Otrokovic Libuše Škrabo-
lová přišli osobně za dětmi na táborovou základnu, aby jim vyjádřili svou podporu.
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ve dnech 3.-5. července se konal na Novém 
stadionu tJ Jiskra otrokovice jeden ze závodů 
Světového poháru ve střelbě z kuší – Bohemia 
cup, letos již 11. ročník. Po dobrých zkušenos-
tech z minulých ročníků byl o tento závod velký 
zájem nejen z řad domácích reprezentantů, ale 
i dalších evropských států. i když při samotném 
závodě byli účastníci z 8 zemí, konkurence bez-
mála sedmdesáti střelců byla na nejvyšší úrovni. 
o tom svědčila i účast mistra světa Jozsefa Bara-
nyiho i závodníků ze světové špičky. Samozřejmě 
nechyběla kompletní česká reprezentace.  

Již od pátku se konaly technické přejímky zbra-
ní i oficiální trénink pod státní vlajkou i pod vlaj-
kou města otrokovice.  Za jeho finanční podpory 
a také za podpory Zlínského kraje se tato význam-
ná akce koná.

Dvě desítky pořadatelů vytvořily skvělé pod-
mínky pro to, aby v sobotu od rána probíhaly me-
zinárodní závody na nejvyšší úrovni.  favoritům 
se podařilo obhájit své pozice, a tak v kategorii 
mužů zvítězil Josef Baranyi z Maďarska a v kate-
gorii žen tamara kothukova z ruska. Z našich zá-
vodníků se nejlépe umístila aja kaszonyiová na 
2. místě v kategorii seniorů a kateřina Štětkářová 
na 6. místě v kategorii žen.

Na základě kladných hodnocení předcházejí-
cích uspořádaných závodů Evropského poháru 
a především hodnocení Mistrovství Evropy a mis-
trovství světa ve střelbě z kuší, které se v otroko-
vicích konalo v roce 2001 a 2004, rozhodla mezi-
národní federace iaU o pořádání 9.  Mistrovství 
Evropy 2009 ve střelbě z polních kuší v České 
republice a výkonný výbor Českého svazu kuší 
pověřil pořadatelstvím tělovýchovnou jednotu 
Jiskra otrokovice.

toto mistrovství světa, které se uskuteční pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje MvDr. Stani-
slava Mišáka a starostky města otrokovice rado-
slavy Matuszkové, proběhne ve dnech 10.-16. 8. 
2009 na Novém stadionu tJ Jiskra otrokovice za 
předpokládané přítomnosti téměř 120 účastníků 
ze 17 států Evropy.

Mistrovství světa se zúčastní i nejvyšší před-
stavitelé mezinárodní federace iaU, kteří zde 
budou mít i mimořádné zasedání výkonného vý-
boru iaU. Do širšího výběru české reprezentace 
byli nominováni i členové tJ Jiskra otrokovice: 
Jan kopřiva st., ladislav Žatecký,  aja kaszo-
nyiová, Zuzana Žatecká, kateřina Štětkářová 
a David Pištěcký. Ing. zdeněk janda,

předseda organizačního výboru ME 

druhou viceMiniMiss aeRoBIk České  
republiky 2009 se stala Barbora karlíková

V sobotu 13. května se kla-
denská sportovní hala stala 

svědkem celorepublikového finá-
le Miss aerobik 2009 v dětských 
kategoriích MiniMiss a kadet. 
v každé kategorii soutěžilo 100 
nadaných holčiček a dívek, které 
postoupily do soutěže z regionál-
ních kol. hlavní disciplínou byl 
samozřejmě aerobik. Jelikož se 
jedná také o soutěž v dívčí kráse, 
šarmu a talentu, následovaly dis-
ciplíny módní přehlídka ve stylu 
„Den s princeznou“ nebo „Party 

s kamarádkou“, rozhovor či umělecký talent.
v kategorii MiniMiss reprezentovaly otrokovice Zuzana 

ondová a Barbora karlíková, která se po základním kole v ae-
robiku probojovala mezi 40 děvčat, které absolvovaly modní 
přehlídku a následně postoupila i do samotného finále mezi 10 
nejlepších MiniMissek. Poslední disciplínu malování masko-
ta a rozhovor s moderátorem vlastou korcem Bára  zvládla 
a odvezla si z kladna titul 2. viceMiniMiss aerobik České 
republiky 2009.

 v kategorii kadet reprezentovaly otrokovice terezie Glo-
serová a Nikola Paseková. obě děvčata se po základním kole 
probojovala mezi 40 nejlepších, které čekala módní přehlídka. 
Do samotného finále mezi 10 nejlepších v kategorii Miss ae-
robik kadet 2009 se probojovala terezie Gloserová.

V otrokovické sokolovně se schází k pravidel-
nému cvičení  více skupin žen všech věkových 

kategorií. hodiny zaměřené spíše pro seniorky se 
liší snad jenom nižším tempem cvičení. Platí totiž 
důležitá zásada – pokud chodíte pravidelně cvičit, 
tak nestárnete. v hodinách najdete aerobní cvičení 
při hudbě, cvičení na velkých míčích, na balanč-
ních podložkách, nezahálejí ani overbally, činky, 
posilovací gumy. Setkáte se s metodou Pilates, os-
cilační metodou - známou také jako „kocouří cvi-
ky“, najdete i prvky jógy i rehabilitačního cvičení, 
může vás zaujmout psychomotorika. všechny cvi-
čitelky sledují nové trendy, vzdělávají se na semi-
nářích a hlavně se snaží pro ženy připravit cvičební 
hodiny zajímavé, zdravotně správné, plné dobré 
nálady a pohody. 

letos poprvé jsme připravily pro všechny skupi-
ny žen společné zakončení cvičebního roku. v na-

šem původním plánu byl zahrnut i táborák – ten 
nám bohužel nedopřálo deštivé počasí. Na dobré 
náladě tato skutečnost  nic neubrala. Nejdříve jsme 
si společně „zacvičily“ v tělocvičně. každá skupin-
ka si připravila svoji ukázku patřičně dotvořenou 
i kostýmem – ostatní se spontánně přidaly. Změ-
nily jsme se v trpaslíky, zapochodovaly si v útva-
rech jako kdysi na spartakiádách, zatančily si a také 
jsme si hrály s nafukovacími balonky. Následovalo 
posezení s bohatým občerstvením podle receptu – 
co sním a vypiji, to si také donesu. Bylo nám spo-
lečně velmi příjemně a dovedeme si představit, že 
podobná společná setkání uspořádáme častěji. Zá-
věrem ještě pro všechny čtenáře předáváme přání 
příjemného léta a určitě se těšíme, že si na sokolov-
nu do cvičení najdete také cestu. Je z čeho vybírat! 

zdenka kYMlová a Magda vaclová,
cvičitelky žen, odbor SPV TJ Jiskra Otrokovice

zlatá tretra poprvé
Srdce otrokovických atletic-
kých příznivců zaplesala. Stalo 
se při slavném mezinárodním 
mítinku Zlatá tretra v ostra-
vě. výboru veteránů se poda-
řilo poprvé v historii prosadit 
uspořádání vloženého sprintu 
na 100 m, aby se vymazal ob-
raz veterána v očích sportovní 
veřejnosti jako člověka pose-
dávajícího na lavičkách či po-
sunujícího se s pomocí berly či 
vozíku. 

Mezi sprintery se zúčastnil 
jako známá osobnost i olym-
pijský vítěz v desetiboji robert 
Změlík. Novináři na tiskovce 
i diváci před závodem byli se-
známeni hlasatelem s přepoč-
tem časů pomocí koeficientu 
věku a následným seřazením 
podle vypočtených výkonů. 

takto vyzbrojeni informa-
cemi fandili všem veteránům 
už při představení jednotlivých 
aktérů na startu. v samotném 
běhu zvítězil olympijský re-
prezentant v závodech bobistů 
roman Gomola před Změlíkem 
a Jiřím Urbanem z otrokovic. 

Při vyhlašování vítězů se 
však na tabuli vítězů objevilo 
na  prvním místě jméno našeho 
závodníka. První závod v histo-
rii Zlaté tretry, a vítězem se stal 

náš sprinter. co víc bychom si 
mohli přát při propagaci vete-
ránské atletiky? 

Pořadí medailistů bylo násle-
dující: Jiří Urban – čas 10,91 
sec., oto Čech 10,97 a roman 
Gomola 11,03 sec. a ještě per-
lička nakonec: jako u všech 
velkých závodů byly i tady po-
užity bloky s elektronickou ča-
somírou, kterými se měří reflex 
závodníka na startu. Jirka měl 
čas 0,177 sec. a byl o 3 setiny 
rychlejší než světový rekord-
man Usain Bolt. Pro zajíma-
vost uvádíme, že Bolt zaběhl 
světový čas 9,77 sec. ale to už 
je kapitola, kterou mohli diváci 
sledovat na obrazovkách televi-
zorů.

„otrokovický” Písek
Následující víkend startoval 
stejný závodník, známý otro-
kovické veřejnosti spíše pod 
přezdívkou Ťuhýk, na mistrov-
ství České republiky veteránů 
v Písku. formu ještě víc dola-
dil a přestože celé mistrovství 
provázely bouřky, vylétl opět 
z bloků a svůj čas na 100m ještě 
vylepšil. Zatímco v ostravě bě-
žel čas 12,54 sec., tady ho posu-
nul o dalších 7 setin, v přepočtu 
to znamenalo zlepšení na 10,85 
sec. Stal se tak mistrem Čr 

a nechal za sebou oba medai-
listy z tretry ve stejném pořadí. 
Před ním se umístil jen několi-
kanásobný slovenský mistr svě-
ta a Evropy vladimír výbošťok. 
Na 200 m však neponechal nic 
náhodě a už bez konkurence 
zvítězil časem 25,57 sec. 

Dalším závodníkem, který 
stabilně vítězí na MČr, je Jiří 
Janoušek. Jako vždy startoval 
ve své disciplíně 5000 m chůze 
a časem 26:12,91 min. nedal 
soupeřům žádnou šanci. 

Jako třetí startovala na tomto 
mistrovství Zdena Plesarová. 
v hodu diskem obsadila druhé 
místo výkonem 29,68 m a ve 
své disciplíně hodu kladivem 
opět potvrdila kvalitu otroko-
vických závodníků. Zvítězila 
výkonem 40,16 m, čímž zůstala 
za svým českým rekordem jen 
32 cm. tito tři závodníci úspěš-
ně předvedli i za velmi nepří-
znivého počasí špičkové výko-
ny. tuto zlatou trojici doplnil 
františek tomášek, kterému 
se tentokrát nedařilo podle jeho 
představ.  

o hladký průběh náročné-
ho závodu se starali členové 
veteránského výboru Milena 
Marčíková a Petr Gybas. Pro-
stě otrokovice mají v atletice 
jméno.  (mil)

veteránští atleti si podmanili významné mítinky a tvořili rekordy

společné zakončení cvičebního roku v sokolovně

Mistrovství evropy 2009 ve střelbě z polních  kuší

!!! Poslední výzva !!!
Najdi si svého soupeře a poraz ho!
Atletický VIP desetiboj
Otevřené mistrovství Otrokovic

Již zítra 25. 7. na Novém stadionu Jiskry
Příjem přihlášek do 9 hodin

Veřejný závod pro obě pohlaví 
i všechny věkové kategorie




