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cena 4,50 Kč

ročník 14                      číslo 21                 14. října  2004

další číslo 27. října 2004
VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
podrobné pokyny k vol-
bám do Zastupitelstva
Zlínského kraje
o Dnech otevřených dve-
ří v porodnici Ba�ovy ne-
mocnice
o večerní návštěvě dětí
ze školní družiny ZŠ Má-
nesova v Zoo Lešná
a mnoho dalších infor-
mací z kulturního a spo-
lečenského života města

Vážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčané,,,,,
zveme vás na slavnostní podvečer, konaný

ve středu 27. října 2004 v 17 hodinve středu 27. října 2004 v 17 hodinve středu 27. října 2004 v 17 hodinve středu 27. října 2004 v 17 hodinve středu 27. října 2004 v 17 hodin
v sále Otrokovické BESEDY

při příležitosti 86. výročí vyhlášení
samostatnosti Československé republiky.

Součástí vzpomínkového shromáždění
bude projekce českého filmu Musíme si pomáhat,

který získal nominaci na Oscara
a mnoho dalších ocenění.

Slavnost bude navazovat na piSlavnost bude navazovat na piSlavnost bude navazovat na piSlavnost bude navazovat na piSlavnost bude navazovat na pietní aktetní aktetní aktetní aktetní akt
u památníku padlých z první světové válkyu památníku padlých z první světové válkyu památníku padlých z první světové válkyu památníku padlých z první světové válkyu památníku padlých z první světové války

na náměstí 3. květnana náměstí 3. květnana náměstí 3. květnana náměstí 3. květnana náměstí 3. května,,,,,
který se bude konat v 16,30 hodin.který se bude konat v 16,30 hodin.který se bude konat v 16,30 hodin.který se bude konat v 16,30 hodin.který se bude konat v 16,30 hodin.

MVDr. Stanislav Mišák                    Radoslava Matuszková
  starosta                                          místostarostka

Tvář Otrokovic se soustavně mění. Práce se nezasta-
vily ani s příchodem podzimu. Čím město v přítom-
nosti žije, na to jsem se zeptal starosty města Stani-
slava Mišáka.

SE STAROSTOU NEJEN O OTROKOVICÍCH

Jaké jsou nejdůležitější
investiční akce města?

V rámci podpory rozvoje
výstavby rodinných domů
se městu podařilo vykoupit
od vlastníků ucelenou část
území a připravujeme 24
stavebních parcel. Leží
v Kvítkovicích, v lokalitách
nazývaných Nivy a Padělky.
Během zimy a v první polo-
vině roku 2005 tam bude
zhruba za 11 milionů korun

vybudována  infrastruktura
v takovém rozsahu, aby ve
druhé polovině roku mohli
investoři zahajovat stavby.
Některé parcely dosud ne-
jsou obsazeny. Informace o
nich poskytne odbor majet-
ku Městského úřadu v Ot-
rokovicích.

Připravujeme dále rekon-
strukci prostranství před
nádražím Českých drah, což
je významný uzel, v němž se
kříží několik druhů hromad-
né dopravy. Volá po celkové
rekonstrukci, aby uspořádá-
ní splnilo nároky na co nej-
kvalitnější obsluhu tohoto
uzlu a estetickou úrovní se
stalo důstojným vstupem do
Otrokovic. Strategická polo-
ha a přímé spojení s trolej-
busovou dopravou do Zlína
z něj vytváří přepravní uzel

regionálního významu. Od-
hadované náklady jsou 30
milionů korun.

V tisku proběhla infor-
mace, že v Otrokovicích se
uvažuje o výstavbě Domo-
va důchodců asi pro 90
osob.

Náš sociální program ře-
šil služby - dům s pečova-
telskou službou, penzion
pro seniory, azylový dům pro
ženy s dětmi, které se dosta-
ly do tísně, azylový dům pro
muže a samozřejmě další zá-
ležitosti, jako je vydávání
nebo zabezpečování obědů
pro seniory.

Kraje začaly převádět do-
movy důchodců na města a
ukazuje se, že by otrokovič-
tí občané měli daleko do ně-
kterých zařízení, ale možná
by neměli ani možnost se
dočkat umístění v nich.
Města si dávají omezení a
upřednostňují své občany,

V sobotu 18. září se v
hotelu Olšanka v Praze
uskutečnilo finále MISS
AEROBIK.

Kromě juniorek a senio-
rek zde soutěžilo  pět spor-
tovních princezen v kate-

JULČA JE NAŠE JEDNIČKA
gorii MINIMISS (7 - 10 let).

Mezi tyto finalistky se z
původní tisícovky probojo-
vala Julie Ondová z TJ Jis-
kra Otrokovice. Se startov-
ním číslem čtyři předvedla
nejlepší výkon při cvičení
podle lektorky a zaujala i
volnou disciplínou - zpě-
vem a tancem v morav-
ském kroji. Svým perfekt-
ním výkonem překonala
soupeřky a získala titul
MINIMISS AEROBIK ČR.
Stejnou váhu jako tento ti-
tul má zlatá medaile z MČR
v AEROBIC MASTER
CLASS, kterou získala v
květnu letošního roku v
Praze. K oběma titulům
gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů v nastáva-
jící podzimní sezóně.

Mgr. Eva UrbanováMalá Miss Julie Ondová.

Vás zve na
gastronomické hody
22. – 25. října 2004

DNY SPECIALIT
ZE ZVĚŘINY

Čekají na vás jídla
uvařená podle domácích
a zahraničních receptů.
Samozřejmě nebudou

chybět tradiční pochoutky,
jako jsou  srnčí na smetaně,

divočák se šípkovou
omáčkou nebo zaječí

paštika.
Informujte se na tel. 577 591 222

v Kvítkovicích
v areálu Penzionu Lípa

V den uzávěrky Otroko-
vických novin navštívi-

li město hosté ze Sloven-
ska a Ma�arska. Starosta
Otrokovic Stanislav Mišák
přijal primátora Dubnice
nad Váhom Dr. Juraje Čer-
vinku. Ten sebou tentokrát

Hosté z družebních
měst na návštěvě

Slavnostní událost zažili ve středu 13. října v hotelu Moskva
ve Zlíně dárci krve, kteří k odběru nejdražší tekutiny přišli do
trasfúzního oddělení Ba�ovy krajské nemocnice (BKN) Zlín dva-
cetkrát, čtyřicetkrát i vícekrát.

„Stříbro“ za dvacet odběrů převzalo 145 z nich. Zlaté medai-
le za 40 odběrů obdržely čtyři desítky občanů. Mezi nimi
z Otrokovic Roman Brixa, Karel Bělohlávek, Jiří Král, Milan To-
maštík, Rostislav Pšeja, z Napajedel pak Stanislav Čevora a
Bedřich Krejča z Pohořelic.

Nejvyšší vyznamenání – Zlatý kříž byl udělen napajedelským
dárcům Josefu Hyánkovi a Josefu Zouharovi, kteří krev pro
potřebné spoluobčany darovali dokonce již osmdesátkrát.

S tranfúzním oddělením Ba�ovy nemocnice spolupracuje deset
let Klub dárců krve Zlín, který vede Helena Vojtková z Otrokovic.
Klub má 100 členů. „Našim cílem a posláním je získávat nové
dobrovolné dárce a sdružit je tak, aby byli kdykoliv ochotni daro-
vat krev,“ řekla Otrokovickým novinám. Dodala, že Klub pořádá
akce v odborných učilištích, na středních školách, mezi policisty i
v Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. „Jednou ročně pořádá-
me zájezd po České republice nebo Slovensku. Setkáváme se na
přátelském posezení u cimbálu, za 50, 60 a 70 odběrů odměňuje-
me členy symbolickými dárky.“    -rak-

Jánského plakety i v Otrokovicích

My, občané a nájemníci Hurdisových domků na tř.
Tomáše Bati v Otrokovicích, chceme dát na vědomí
všem občanům, že naše stížnost na město, týkající
se zateplení domků, byla kladně vyřešena k velké
spokojenosti všech 40 nájemníků.

Zázraky se dějí

Chtěli bychom moc podě-
kovat hlavně starostovi
panu Stanislavu Mišákovi,
který uspořádal s občany
čtyřiceti bytů schůzku, vy-
slechl stížnosti a názory
občanů. Zachoval se velmi
férově a tvrdě se zaměřil na
zjištění stavu domků. Ne-
chal odborníky vyhodnotit
situaci a rozhodl s Radou
města, že je nutno toto ře-
šit. Moc oceňujeme, že
město Otrokovice tak pruž-
ně a rychle reagovalo a dalo
nám najevo, že má zájem o
své občany a jejich podně-
ty opravdu řeší. Víme, že to

není levná záležitost pro měs-
to, proto si budeme vážit toho,
že pan starosta i Rada města
pro nás našli řešení a udělali
maximum. Přáli bychom
všem lidem, aby v jejich měs-
tech měli takové radní jako
v Otrokovicích, vstřícné, ne-
jen slibující, ale hlavně také
plnící.

Zastydět by se měli ti
nájemníci, kteří zde bydlí
jako neplatiči a zachovat se
k městu tak férově, jako
město k nim.

S pozdravem a poděko-
váním všech nájemníků

Martin Bodiš

pokračování na str. 3

přivezl na Moravu také pri-
mátora družebního ma�ar-
ského města Vascs a pri-
mátora Nové Dubnice, kte-
rý projevil zájem o navázá-
ní kontaktů s některým
moravským městem.

Nakonec se dohodli se
starostou Napajedel MVDr.
Antonínem Černockým.
Projednali již  první kroky
k uzavření partnerské
smlouvy. Podrobnosti z jed-
nání přineseme v příštím
čísle.
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Krásné slunečné počasí  - to byla kulisa první části
oslavy 70 let založení veslařského oddílu
v Otrokovicích, která se odehrála na Štěrkovišti.
Otrokovické sprinty přilákaly téměř 250 závodníků
z 15 veslařských oddílů a klubů ze Slovenska, Čech
a Moravy, kteří v průběhu šestihodinového progra-
mu absolvovali každých 5 minut jeden závod. Za
hojné účasti diváků předvedli na vodní ploše své
umění závodníci ve všech kategoriích od nejmlad-
ších 11letých žáčků až po veterány.

Veslařským oslavám počasí přálo

Při cimbálovce a mezi dobrými lidmi je veselo…
(Mistr světa ve skifu lehké váhy, olympionik Michal
Vabroušek v rozhovoru s místostarostkou Otrokovic
Radkou Matuszkovou.)         foto -la-

Sedmdesát let otroko-
vického veslování zhod-
notil na večerní slavnos-
ti předseda veslařského
oddílu TJ Jiskra Otroko-
vice Jiří Kubíček.

Otrokovičtí veslaři i zde
potvrdili své letošní úspě-
chy a vesměs ve svých zá-
vodech vítězili. Vyvrchole-
ním závodů byl závěrečný
závod skifařů, kde starto-
vali vítězové závodů doros-

tenců, juniorů, mužů a ve-
teránů. Na krátké trati o
délce 460 m se vymazaly
věkové rozdíly a tak do cíle
dojely všechny 4 lodě
s minimálními rozdíly.

V tomto závěrečném závo-
dě zvítězil brněnský Kuče-
ra, který byl v létě členem
stříbrné juniorské osmives-
lice na MS, otrokovický do-
rostenec Jan Šedivý dojel
těsně čtvrtý.

Tento mimořádný závod
„generací“ byl i mimořád-
ně oceněn – závodníci zís-
kali finanční prémie, které
věnoval jeden z mnoha
sponzorů těchto závodů
SMO Otrokovice a které jim
osobně předal ředitel firmy
Ing. Jiří Dlabač. Ve všech
závodech si vítězové závo-
dů vybojovali medaile a
drobné věcné dárky, které
věnovala řada sponzorů
z našeho města – poděko-
vání za podporu patří měs-
tu Otrokovice a firmám
Barum Continental, Rea-
dyMIX, HART press, TSO,
Montema, VÚK a řadě dal-
ších drobných podnikate-
lů v našem městě.

Druhá část oslav probí-
hala od 19 hodin v sále ot-
rokovické Sokolovny, kde
se sešlo téměř 150 veslařů
všech generací – nejstar-
ším byl 89 letý Jaroslav
Klement a z největší dálky
přijel Dobroš Holub, který

přicestoval až z Kanady.
Úvodem přivítal Ing. Milo-
slav Pátek vzácné hosty –
starostu města MVDr. Sta-
nislava Mišáka, místosta-
rostku Radoslavu Matusz-
kovou a předsedu Českého
veslařského svazu Ing. Ji-
řího Kejvala. Mezi dalšími
hosty to byli zejména slav-
ní odchovanci otrokovické-
ho veslování mistři Evropy
z roku 1969 a mnohoná-
sobní medailisté z MS bra-
tři Oldřich a Pavel Svoja-
novští a mistr světa z roku
2000 a účastník olympiá-
dy v Aténách Michal Vab-
roušek.

Po uvítání hostů se ujal
slova předseda oddílu Ing.
Jiří Kubíček, který krátce
shrnul historii oddílu od
založení až po dnešek. Na
závěr představil přítom-
ným účastníkům oslavy
současné skifaře, kteří
startovali v závěrečném zá-
vodě Českého poháru
v Račicích a nejvíce se po-
díleli na získání tohoto po-
háru. Předseda Českého
veslařského svazu Ing. Kej-
val jim pak slavnostně pře-
dal pohár za vítězství
v Českém poháru skifů a v
krátkém projevu ocenil vý-
sledky otrokovických  ves-
lařů. Práci otrokovických
veslařských funkcionářů

pak ocenil starosta města
MVDr. Mišák, který vyzdvi-
hl zejména systematickou
práci oddílu s mládeží. Na
závěr pak popřál veslařům
další úspěchy v jejich čin-
nosti. Večer pak pokračoval
až dlouho do noci volnou
zábavou všech zúčastně-
ných – setkání po dlouhých
letech bylo nutno využít ke
vzpomínání na dřívější zá-
žitky z pobytu na loděnici a
došlo i na zpěv a tanec za
doprovodu cimbálové mu-
ziky „Slanina“. Všichni
účastníci při odchodu kon-
statovali, že to byl příjem-
ný večer a že za 10 let se
zase rádi všichni sejdou.

Z výsledků závodů – ot-
rokovičtí veslaři zvítězi-
li v závodech:

Skif žačky starší V. Va-

vrušová * skif žáci starší J.
Čabla a A. Šimon * skif
dorostenci J. Šedivý * skif
juniorky I. Nohýnková *
dvojskif dorostenci J. Šedi-
vý a D. Kohút * dvojka bez
korm.  a dvojskif juniorky
I. Nohýnková a J. Zbudilo-
vá * dvojskif mladší žačky
B. Kalášková, A. Martinco-
vá * dvojskif žáci starší J.
Čabla, J. Atarsia  a  V. To-
maštík, J. Polášek a  J. Ci-
bulka, V. Slavík * dvojskif
žačky starší V. Vavrušová,
J. Švédová * čtyřka mladší
žáci J. Skoch, A. Atarsia, J.
Kováč, M. Šoth, korm. Sko-
chová * čtyřka starší žáci
J. Atarsia, A. Šimon, V. To-
maštík, J. Čabla, korm.
Skochová * čtyřka doros-
tenci J. Šedivý, D. Kohút, J.
Hába, P. Čabla.            -JK-

„Nestor otrokovické kopané a hlasatel turnaje Jirka Veselý
měl pravdu, když předpovídal pěkné počasí a zdařilý průběh
celé akce“, řekl ředitel turnaje Jan Zezulka. Dále hodnotil prů-
běh memoriálu, který se konal 11. září.

Vyrovnanost skupin a šance několika týmu na vítězství – to byl
důvod, proč tradičně dobrá hra Topolu či Desty nevedla k postupu
do finále. Za očekáváním a trochu zklamáním je nový tým Juve,
který byl černým koněm turnaje. I zápasy o cenu útěchy měly
dramatický náboj a padlo hodně pěkných branek. Celkově se dá
říci, že zvítězil dobrý fotbal a také základní myšlenka turnaje –
dobrou hrou vzpomenout kamaráda, který malou kopanou rád
hrál. Paní Oškerová, která byla přítomna během celého turnaje,
mi poděkovala za vzornou přípravu i průběh a také děkuje i všem
hráčům, že touto formou uchovávají vzpomínku na jejího syna.

J. Zezulka také poděkoval za podporu především hlavnímu
partneru turnaje Teplárně Otrokovice a.s., městu Otrokovice,
primátorovi města Zlína Mgr. Tomášovi Úlehlovi, firmě IMOS
Zlín a řadě dalších partnerů, všem pořadatelům a hráčům za
spolupráci při přípravě, konání a za účast na turnaji.

A jaké bylo konečné pořadí?

Ohlednutí za malou kopanou

Atletická sezóna se s při-
cházejícím podzimem blíží
ke svému závěru, proto se
atleti snaží využít posled-
ních možností k absolvová-
ní svých nejlepších výkonů
v tomto roce. Jednou z na-
bízených možností pro at-
lety nad 35 let - tedy vete-
rány - byl 4. ročník vete-
ránského trojboje “Šum-
perský šikula”, konaný 5.
září 2004 v Šumperku. Z

VETERÁNŠTÍ ATLETI OPĚT ÚSPĚŠNÍ

Zdeňka Plesarová při hodu břemenem 9,08 kg.
Otrokovic se zúčastnil pou-
ze Petr Gybas, vítěz z roku
2002. Konkurence se od té
doby ztrojnásobila. Petr
vybojoval celkově páté mís-
to v závodě, který tvoří 7
disciplín: 60 m přek., 60 m,
1 000 m, výšku, dálku,
kouli a oštěp. Do celkové-
ho hodnocení se započítá-
vají pouze tři nejúspěšněj-
ší. Petr Gybas získal cel-
kem 2.451 bodů: 60 m

8,2 s (830 b), dálka 516 cm
(913 b) a oštěp 34,88 m
(708 b), závodil v kategorii
55 - 60 let. K výkonům i k
výsledku gratulujeme.
Další možností k prověření
výkonnosti bylo “Mistrov-
ství ČR v atletice ve vrhač-
ském pětiboji 2004”. Závo-
dy se konaly 25. září v Brně
- Žabovřeskách za příjem-
ného počasí na stadioně
Rosnička. Z Otrokovic závo-
dila Zdeňka Plesarová, loň-
ská vítězka v kategorii 45 -
50 let. Přestože letos získa-
la 3.160 b, což je více než
loni, výkon stačil “jen” na
druhé místo. Za zmínku
stojí hlavně výkon v kladi-
vu 4 kg: 30,55 m a v bře-
menu 9,08 kg: 10,43 m.
Přestože na stadioně probí-
hal souběžně i závod
v klasickém pětiboji a vr-
hačském trojboji, pořadate-
lé z TJ Sokola Žabovřesky
zvládli vše bez větších ne-
snází. Po vyhlášení výsled-
ků a vítězů se mohli všich-
ni účastníci příjemně poba-
vit a občerstvit přímo na
stadioně, kde jim k posle-
chu i tanci hrála brněnská
skupina “Žabí krtci”. -f-

1. místo Novesta Zlín
2. místo Westland Otrokovice
3. místo Topol Otrokovice
4. místo Juve Otrokovice
5. místo Dolly Otrokovice
6. místo Bernard Napajedla

7. místo ŠK Prednádražie Trnava, SR
8. místo Sogos Otrokovice
9. místo Kalíšek Otrokovice
10. místo ASPV Jiskra Otrokovice
11. místo Desta Otrokovice
12. místo SK Karásek Otrokovice

Na závěr několik NEJ: nejlepším hráčem turnaje se stal
Martin Ančinec (Dolly), nejlepším strážcem svatyně byl Dan
Mahdal (Sogos), nejvícekrát zavěsil Michal Kolář (ASPV) a nej-
slušněji hrálo mužstvo ŠK Prednádražie Trnava.

Jan Zezulka, ředitel turnaje

Máte zájem o zveřejnění sportovních výsledků?
Informace, důležité výsledky očekáváme

na tel./faxu 577 224 163
e-mailu: JBubenikova@seznam.cz




