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VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
� informace finančního úřa-

du o pracovní době
� v rubrice Z obcí našeho regi-

onu tentokrát o Tlumačově
� o březnových akcích v ot-

rokovických knihovnách
� že SMO a.s. přichází s novým 

programem pro zaměstnance
� a mnoho dalších informací 

z kulturního a společen-
ského života města

Nejen peníze na započetí realizace rychlostní ko-
munikace R 49, ale také finanční prostředky na do-
stavbu první poloviny otrokovického obchvatu, slí-
bil při své únorové návštěvě kraje ministr dopravy 
Milan Šimonovský. 

MINISTR SLÍBIL PENÍZE 
i na dostavbu obchvatu

Pro letošní rok není v 
rozpočtu vyčleněno po-
třebných sto milionů, kte-
ré chybějí na dokončení 
této části obchvatu. Ministr 
přislíbil vedení kraje, že 
peníze se určitě najdou 
a termín dokončení – ko-
nec letošního roku - bude 
splněn.

Součástí jeho návštěvy 
bylo podepsání memoran-
da o vzájemné spolupráci 
při přípravě a realizaci do-
pravního propojení se Slo-
venskem prostřednictvím 
rychlostních komunikací 

na obou stranách. To po-
depsal spolu s hejtmanem 
Zlínského kraje Liborem 
Lukášem. 

Ministr přislíbil, že s výs- 
tavbou prvního úseku naší 
R49 od Hulína do Fryštá-
ku se začne v příštím roce. 
Celá komunikace, která  
propojí střed Moravy se 
slovenským Povážím, bude 
stát přibližně 23 miliard 
korun. Na české straně je 
rozdělena na šest úseků 
a až do Púchova je délka 
trasy 82 kilometrů.

-bj-  

Obrovský nápor ledu „prověřil“ v minulých dnech Bělovský jez, který by 
si určitě, i z tohoto důvodu, zasloužil na jaře rozsáhlejší údržbu. „Museli 
jsme rozbít souvislou ledovou vrstvu o tloušťce kolem 40 centimetrů, která 
bránila průtoku“, řekl ON pracovník Povodí Moravy Jaroslav Foukal. Zkuše-
ní vodohospodáři pracovali čtyři hodiny. Snižováním a zvyšováním hladiny 
protékající řeky nakonec led rozbili a „poslali“ dál.   foto -kl-  

Letošní zima ukázala co umí a přemíra sněhu nejen na horách může  za něko-
lik týdnů přinést mnoho problémů. 

Povodňové komise neponechávají nic náhodě

Město Otrokovice se od 
katastrofálních záplav v lé- 
tě roku 1997 stará o svoji 
protipovodňovou ochranu 
a to nejen vybudovaný-
mi hrázemi. Již devět let 
pracuje na městském úřa-
dě povodňová komise a od 
vzniku „malého okresu“ je 
starosta předsedou i po-
vodňové komise pro správ-
ní obvod Otrokovicko.

Členové komisí se pravi-
delně proškolují a jak za-
znělo v minulém týdnu, 
kdy starosta svolal obě ko-
mise, neponechávají nic 
náhodě. Na obou pracov-
ních jednáních byla vy-
hodnocena současná si-
tuace, vytipována možná 
rizika i způsob preven-
tivních opatření a to i pro 
celý březen, na dobu 

předpokládaného oteplení. 
Připravenost potvrdili 

nejen členové otrokovic-
ké povodňové komise, ale 
také zástupci měst a ob-
cí správního obvodu (Na-
pajedel, Tlumačova, Spy-
tihněvi a Bělova), kteří 
jsou spolu se zástupci HZS 
Zlínského kraje, Policie ČR 
a Povodí Moravy členy po-
vodňové komise ORP Otro-
kovice.             -bj-  

Slavnostní vyhodnocení nejlepších otrokovických spor-
tovců, kolektivů a trenérů roku 2005 se uskuteční v Ot-
rokovické BESEDĚ v pátek 10. března 2006 od 19:00 do 
01:00 hodin. Po vyhodnocení bude hrát k tanci a poslechu 
hudební skupin Puls Show Band.

POMOZTE PŘI PÁTRÁNÍ
Policie žádá občany 

o pomoc při pátrání po 
odcizených věcech zavraž-
děného Pavla Nevařila. 

Například po note-
booku značky HP nx 
9020 C-M 350 (1,3) 
15 x GA, 40G, 256 M, 
DVD/CD-RW, XPH (PG 
751E#AKB), modrých rif- 
lích zn. Replay a hodin-
kách zn. Rollex.

Prosíme obyvatele Ot- 
rokovic, kteří se pohy-
bovali od 30. září do 
1. října 2005 od 00:00 
do 06:00 po náměstí 
v Otrokovicích poblíž re-
staurací Las Vegas a Na 
škole a všimli si čehoko-
liv neobvyklého, popří-
padě přímo pana Neva-
řila, aby se přihlásili na 
lince 158 nebo na tel.: 
974 662 450.

O sportovní slávěO sportovní slávě
oznamuje

otevření advokátní kanceláře 
na adrese nám. 3. května 17 v Otrokovicích.

Tel./fax.: 577 125 110, www.zenahlik-advokat.cz

JUDr. Stanislav Zenáhlík – advokát

inz..

… odbor evidenčně-správní městského úřadu má čty-
ři samostatná oddělení? Mezi jeho nejdůležitější činnosti 
patří řešení úkolů na úseku matrik, státního občanství, 
občanských průkazů, evidence obyvatel, agendě ztrát 
a nálezů. Pracovníci zajišťují průběh voleb a také všech-
no, co se týká například evidence motorových vozidel 
nebo registru řidičů.
… v loňském roce bylo v odboru odbaveno 39.778 

občanů? V roce 2004 to bylo o více než 6.000 méně. 
… na blokových pokutách v roce 2005 bylo vybráno 

70.000 korun? To je o třináct tisíc více než v roce před-
cházejícím.

Víte,že…

Údržbu 42 kilometrů 
silnic, 35 km chodníků 
a všech městských par-
kovišť zajišťují Technic-
ké služby Otrokovice. Po 
letošní zimě to nebudou 
mít snadné, a tak i když 
podmínky zatím nejsou 
ideální, započali v těch-
to dnech s opravami na 
nejfrekventovanějších a 
nejhorších úsecích. Za-
tím je to práce sysifov-
ská, protože auta jezdí 
stále a opravené výtluky 
„vydrží“ jen několik dnů. 
Snad se situace změní po 
dokončení obchvatu měs-
ta, ale o tom napíšeme 
někdy příště.         foto -kl-         
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V sobotu 18. února se ko-
nalo v Jablonci/Nisou halové 
Mistrovství ČR atletů - vete-
ránů. Už jsme si zvykli, že ot-
rokovičtí atleti vozí z této akce 
množství medailí. Letos „za-
chraňoval čest“ našich atletů 
pouze Petr Gybas, který získal 
ve své věkové kategorii M55 
čtyři první místa. Co start - to 
zlato! Ne nadarmo má mezi 
atlety přezdívku „anomal ani-
mal“. V účasti našim ostatním 
atletům zabránilo buď zraně-
ní (Fr. Uhlík, Zd. Plesarová) 
nebo příprava na halové MS 
v Linci, které bude 10. - 15. 3. 
2006 (J. Urban). Přehled výko-
nů P. Gybase: 60 m = 8,56 vt., 
60 m přek. = 11,00 vt., dálka = 
5,08 m, trojskok = 11,00 m.

Blahopřejeme Petrovi k vyni-
kajícím výkonům i medailím a do 
dalších závodů v nastávající se-
zóně přejeme hlavně zdraví. 

-mik-

Další fází přípravy na jarní sezónu byl pro otrokovické 
házenkářky velmi dobře obsazený mezinárodní turnaj 
O pohár starosty města Karviné, který se uskutečnil 
v neděli 12. února 2006 v karvinské hale Star.
Výsledky, sestava, branky:
TJ Jiskra Otr. – Sokol Poruba  19:21 
TJ Jiskra Otr. – Sokol Karviná  17:20 
TJ Jiskra Otr. – Ruda Slaska Bielszovice  18:10 

Gajdůšková, Vitásková – Večeřová 2, Kovářová 5, P. Pon-
číková 6, M. Pončíková 4, Poláchová 11, Machovská 8, 
Kadlecová 3, Duchoňová 12, Pátková 4, Kuchařová 1.

Trenér Zbyšek Cileček po zápase řekl: „Mrzí mě jen 
prohra s Karvinou. Prohráli jsme sice díky chybě při 
střídání v závěru, ale dopustili jsme, že Karviná s námi 
držela krok. Dalo se očekávat, že domácí prostředí je 
výhodou soupeře. Jinak jsem ale s výkonem děvčat spo-
kojen. Nechala na palubovce duši a snažila se o rychlou 
a pro oko diváka atraktivní hru.“    

O týden později, v neděli 19. února, se uskutečnil další 
mezinárodní turnaj v házené žen, a to u nás ve sportovní 
hale SOU na Štěrkovišti. Kromě domácích se jej zúčast-
nila družstva Zory Olomouc SCM, Prioru Olomouc, So-
kola Moravské Ostravy, HK Púchov a ŠKP Topoľčany. 

Proti velmi kvalitním soupeřům, hrajícím 1. českou, 
resp. 1. slovenskou ligu, podala naše děvčata napros-
to vyrovnaný výkon a celkovém pořadí obsadila velmi 
pěkné 4. místo, když v boji o bronz podlehla děvčatům 
z Ostravy až na sedmimetrové hody.
Výsledky, sestava a branky:
TJ Jiskra Otr. – HK Púchov  22:21
HK Púchov – Zora Olomouc  21:26
Zora Olomouc - TJ Jiskra Otr.  22:25
SK UP Prior Olomouc – ŠKP Topoľčany  18:24
ŠKP Topoľčany – Moravská Ostrava  26:18
SK UP Prior Olomouc - Moravská Ostrava 17:23

Zápas o 5. místo HK Púchov - SK UP Prior Olomouc 
23:18, o 3. místo TJ Jiskra Otr. - Moravská Ostrava 
18:18 (1:3 na 7.m hody a o 1. místo Zora Olomouc - 
ŠKP Topoľčany 27:20.

Jana Gajdůšková, Renata Vitásková -  Pavla Kovářová 
4, Martina Prudká 9, Adriana Poláchová 10, Hana Hou-
serová 7, Silvia Duchoňová 12, Petra Kuchařová 3, Mar-
cela Limanová 1, Jana Machovská 9, Petra Kadlecová, 
Jana Večeřová 2, Veronika Pátková, Janette Brandová 4.

Herní příprava otrokovických děvčat bude pokračovat 
12. března turnajem v Ostravě. Jarní kolo 2. ligy začína-
jí 23. 4. 2006 utkáním ve Velkém Meziříčí.

Dorostenky na turnaji v Písku nezklamaly 
V rámci zimní přípravy ve dnech 18. – 19.  února se 

družstvo házené mladších dorostenek Jiskry Otrokovice 
zúčastnilo silně obsazeného turnaje v Písku. Na turnaji 
byly především celky z české dorostenecké ligy: Písek, 
Háje Praha, Slávie Praha, Pardubice, Chrudim, Liberec, 
České Budějovice a z moravské ligy Ostrava – Poruba 
a Otrokovice. Hrálo se systémem „každý s každým“. Jis-
kra se hned po prvním dnu, kdy vyhrála první čtyři zá-
pasy, stala favoritem turnaje a nakonec skončila druhá, 
když prohrála jediné utkání s celkem Háje Praha - v po-
slední vteřině ze sedmimetrového hodu. Nejužitečnější 
hráčkou pro kolektiv byla z devíti týmů po zásluze vy-
hlášena hráčka Jiskry Otrokovice Adriana Remešová. 
Výsledky, sestava a branky:
TJ Jiskra Otr. – Pardubice  19:14
TJ Jiskra Otr. – Písek  14:13 
TJ Jiskra Otr. – Slávia Praha  14:13
TJ Jiskra Otr. – Chrudim  10:9
TJ Jiskra Otr. – Liberec  13:5
TJ Jiskra Otr. – Háje Praha  9:10
TJ Jiskra Otr. – Ostrava – Poruba  11:10
TJ Jiskra Otr. – České Budějovice  17:10

Brandová 16, Remešová 17, Michalčíková 23, Hurá-
ňová 22, Ocelíková 2, Budinková 8, Chludová 9, Vyora-
lová 9.                               Zbyšek Cileček, Jiří Salač

Zdravím čtenáře z Malajsie. Sezónu jsem zahájil v Chile, 
22. ledna jsem tam absolvoval polovičního Ironmana z pl-
ného tréninku a sedmé místo bylo víc, než jsem očekával. 

Z otrokovické házené

Z Malajsie se ozval Petr Vabroušek

Teď se připravuji na první-
ho Ironmana, kterého pojedu 
na konci února v Malajsii, 
další vrcholy následují 19. 3. 
v Jižní Africe, 9. 4. v Arizoně 
a 28. 5. v Japonsku. 

Vrcholem domácí triatlonové 
sezóny bude 24. 6. Mistrovství 
České republiky v Otrokovi-
cích (www.zeleznymuz.cz), na 
které bych rád všechny pozval. 
Můj kompletní program se ob-
jeví na www.petervabrousek.cz 
a novinky z přípravy a závodů 
na www.triatlet.cz. 

Zimní přípravu jsem tra-
dičně absolvoval v domácích 
podmínkách. Manželka učí 
na univerzitě a syn půjde 
do školy, takže už bych na 

soustředění musel bez nich 
a tak jej vypouštím. Plavu 
v městských lázních, na kole 
se trápím v Otrokovicích ve 
sklepě nebo při spinningo-
vých lekcích přímo ve Zlíně 
v lázních, běhám v okolních 
kopcích a otrokovické měst-
ské sportovní hale a posiluji 
ve Fitnesss Cat v hale Nove-
sta. Občas vyrazím na běžky 
na obchvat. Podmínky jsou 
výborné, jen by mohlo být tak 
o 30 stupňů tepleji...

Sport mi umožňuje ma-
ximálně přizpůsobit každo-
denní program rodině a tak 
si toho užívám. Daní za to 
jsou nezbytné starty na zá-
vodech v zahraničí, ale to je 

relativně malá část roku. 
Kromě mé rodiny mi v pří-

pravě pomáhá také Vilém 
Čejka (plávání, masáže), Laďa 
Vojtek (masáže), MUDr. Pa-
vol Skalka (prevence problé-
mů s pohybovým aparátem) 
a cyklistiku nově konzultuji 
s Otou Fialou. 

Petr Vabroušek
Dostali jsme po uzávěrce:
Náš Petr Vabroušek dosáhl 

vynikajícícho výsledku v Ma- 
lajsii. “Užívejte si zimu, dnes 
jsem si ty krásné závěje 
přestavoval po celý závod”, 
napsal nám z cíle. Dorazil 
na čtvrtém místě za borci 
z Austrálie, USA a jen osm 
vteřin za Bryanem Rhodesem 
z Nového Zélandu. Více 
o úspěchu našeho “železného 
muže” příště. Blahopřejeme!

Mistrovství ČR v atletice veteránů

Petr Gybas na stupních vítězů.




