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cena 4,50 Kč

ročník 13                      číslo 14                 10. července  2003

další číslo 24. července 2003
VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

BOWLING AMERIKA
PAPUČÁRNA - OTROKOVICE - TRÁVNÍKY

� cena bowlingu od 99,- Kč/hod.
� denní menu od 50,- Kč
� největší steaky na Moravě
� pořádání soukromých akcí s bowlingem
� nedělní rodinný bowling s překvapením

pro děti

Tel. 577 938 000, 577 921 941

Dnes si přečtete:
� o zasedání Městského

zastupitelstva
� o práci na obnově tepel-

ných rozvodů
� o novém ročníku Kruhu

přátel hudby
� o úspěších sportovců

mladých i starších
� a mnoho dalších infor-

mací z kulturního a spo-
lečenského života města

Investorem výstavby kru-
hového objezdu byla otro-
kovická radnice. Celkové
náklady činily 11,5 milio-
nu korun — krajské Ředi-
telství silnic na jeho výstav-
bu přispělo 3,1 miliony ko-
run.

Kruhový objezd je vybu-
dován na ploše dosavadní
průsečné křižovatky,
v maximální míře využívá
stávající konstrukci, a pro-
to se v souhrnu dá konsta-
tovat, že je nejekonomičtěj-
ším řešením daného mno-
haletého dopravního pro-
blému této části města.

“Kruhový objezd svou
kapacitou až dvacet tisíc
aut za den vyhovuje všem

Rondel byl zprovozněn o pět dnů dříve
Po třech měsících skončila ve středu v minulém týdnu výstavba kruhového
objezdu, která kladla velké nároky na dodavatele při organizací stavebních
prací a také na obyvatele a návštěvníky této části Otrokovic — realizace probí-
hala za částečného provozu.

výhledovým dopravním
nárokům, a to i při plnění
funkce objízdné trasy po
převzetí dopravní zátěže ze
silnice I/55. Zvýšení plynu-
losti dopravy bude mít také
příznivý vliv na stav život-
ního prostředí. Za důležité
také považuji, že v rondelu
je zabudována integrovaná
stezka pro pěší a cyklisty”,
říká starosta města S. Mi-
šák.

Doprava na území měs-
ta je také ovlivňována vý-
stavbou severovýchodní
částí obchvatu. Z toho také
vyplynula nezbytná koordi-
nace obou staveb a nutnost
kruhový objezd dokončit
nejpozději do 30. června. V

červenci by měl podle har-
monogramu prací zahájit
dodavatel obchvatu rozší-
ření křižovatky Nadjezdu
se silnicí I/55. V tomto vel-
mi exponovaném místě se
nelze vyhnout uzavírkám a
proto je nezbytně nutné
převést dopravu právě přes
dokončený kruhový objezd.

Právě tento problém vedl
dodavatele stavby, společ-
nost SMO Otrokovice,
k provedení takových opat-
ření, aby stavba byla do-
končena v předstihu. “Což
se nám také podařilo, stav-
bu jsme dokončili vlastně
ještě s předstihem pěti
dní”, dodává ředitel společ-
nosti Jiří Dlabač.

Pro firmu byl den předá-
ní rondelu do provozu vý-
znamný i tím, že také ob-
držela velmi důležité certi-
fikáty ČSN EN ISO 9001 a
ČSN EN ISO 14001, které
jsou nezbytné nejen
k posílení důvěryhodnosti
firmy na tuzemském sta-
vebním trhu, ale hlavně jí
dávají šanci uplatnit se
lépe v rámci Evropské
unie.                          -bj-

Kopie písemných dokumentů,
zvětšeniny dobových fotografií,
vitríny s hmot-nými památkami
— to vše našlo načas místo ve
vstupní místnosti firmy Zlínterm
v bývalém Horním mlýně.

„Otrokovice mají bohatou his-
torii: zdejší území bylo osídleno
již v pravěku, od doby vnitřní
kolonizace (první písemná zmín-
ka se vztahuje k roku 1141) zde
nepřetržitě existuje obec, až do
prvních desetiletí 20. století ze-
mědělská a díky poloze a úrod-
nosti půdy dosti bohatá. Místní
dějiny je třeba připomínat ze-
jména mladým lidem,“ uvedl
hlavní iniciátor výstavy Jiří Ti-
chý. Poděkoval těm, kdo ji pod-
porovali (odborný dohled mělo
Muzeum jihovýchodní Moravy;
jeho pracovnice Jana Langero-
vá se podílela na výběru a za-
půjčení některých materiálů; zá-
sluhu o uspořádání mají město
Otrokovice a firma Zlínterm).
Pan Tichý se ve svém poděko-
vání rovněž zmínil o místních
vlastivědných pracovnících, a�
již dřívějších (Theodor Láník,
František Oharek) či nedávných
(Antonín Špetla, Pravoslav Eh-
nert, Antonín Gazdoš), ocenil
pochopení majitele firmy Zlín-

Do Horního mlýna
pro poučení o historii

term Petra Smejkala a nezapo-
mněl ani na ty, kdo vystupovali
na vernisáži: v úvodu — mezi vy-
stavenými exponáty — zazpívaly
a zatancovaly děti z folklórní
skupiny Dřeváček; příjemné a
zajímavé odpoledne pak pokra-
čovalo venku ukázkami činnos-
ti mladých hasičů a svižnou
hudbou zlínského Jazztetu.

V následujících dnech navští-
vilo výstavu 650 lidí. Protože ale
je o ni i nadále zájem, je pro-
dloužena do konce měsíce čer-
vence. Tak budou moci poznat
historii Otrokovic i další obča-
né. Bližší informace na telefo-
nu 577938200; viz též str. 7.

Je také třeba připomenout
velikou práci, kterou věnoval
svému městu pan Jiří Tichý —
od nápadů přes shromaž	ová-
ní materiálu až po jeho přípra-
vu (kopírování dokumentů,
zvětšování fotografií) a instala-
ci. Věřme, že i mezi občany
mladších generací najde násle-
dovníky.

A spolu s autorem výstavy
doufejme, že v Otrokovicích se
v dohledné době najde místo
pro trvalou výstavu historic-
kých exponátů i jejich shro-
máždování.                       -la-

„Otrokovice výrazně změnily svou tvář a mnohonásob-
ně zvětšily počet obyvatelstva ve 20. století, a to ve dvou
vlnách — nejprve v letech třicátých a pak v letech sedm-
desátých. V tom je u nás úplně jiná situace, než
v městech či obcích, které bouřlivým průmyslovým vý-
vojem neprošly, a je to také důvod skutečnosti, že mno-
zí občané ke svému městu vztah teprve hledají. Právě
zahajovaná výstava ukazuje kořeny historie Otrokovic,
které sahají daleko do minulosti,“ uvedl 20. června sta-
rosta města Stanislav Mišák na vernisáži výstavy Otro-
kovice v minulých staletích.

Letošní festival tance a muziky „Zlínské besedování“se
odehrával i v parku před otrokovickým Společenským
domem. (Závěr sobotního koncertu zde patřil souboru
Polana z Brna.)                                                     foto-bk-

Slavnostní přestřižení pásky provedli starosta Otrokovic Stanislav Mišák, krajský radní
zodpovědný za dopravu Jaroslav Drozd a ředitel dodavatelské firmy SMO Jiří Dlabač.
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Otrokovičtí veslaři výbor-
ně reprezentovali své měs-
to a patřili mezi nejúspěš-
nější oddíly. Téměř všech-
ny posádky se z rozjížděk
probojovaly do semifinálo-
vých jízd a 13 lodí pak
v neděli startovalo ve finá-
le A, 7 lodí ve finále B.

Starty v nedělním finále
přinesly otrokovickým bar-
vám velké úspěchy — hned
v prvních 3 finálových jíz-
dách stály na nejvyšších
místech otrokovické posád-
ky. První zlaté medaile zís-
kala stejně jako vloni čtyř-
ka dorostenek, tentokrát
v sestavě Šárka Topolánko-
vá, Zuzana Bahulová,
Emilka Řezníčková, Jitka
Skochová a kormidelnice
Eva Tomaštíková — trenér
Jiří Kubíček, když za sebou
nechaly s odstupem lodě
z Prahy a Olomouce.

Druhý závod přinesl po

Otrokovičtí veslaři na mistrovství ČR
Ve dnech 20. — 22. 6. 2003 se mladí otrokovičtí veslaři zúčastnili mistrovství České republiky ve veslová-
ní žactva a dorostu, které se konalo na veslařské dráze v Račicích u Roudnice. Vzhledem k velké účasti
mládeže soutěž probíhala 3 dny — v pátek rozjíž	ky, sobota semifinále a v neděli se nejlepších 12 lodí ve
všech kategoriích utkalo ve finále.

velkém boji vítězství otro-
kovickému dvojskifu mlad-
ších žáků — posádka star-
tovala v sestavě Jiří Čabla
a Adam Šimon, trenérkou
je Zuzana Atarsiová. Tento
závod byl především sou-
bojem posádek z morav-
ských oddílů — na druhém
místě dojela s minimálním
odstupem kombinovaná
posádka Přerova a Uh.
Hradiště, třetí byl Přerov.

Ve třetím závodě se před-
stavili starší žáci na páro-
vých čtyřkách — otrokovic-
kou dvojici Petr Čabla a
Ondra Plšek doplnili hodo-
nínští závodníci M. Hřiba a
F. Letocha a tato posádka
kormidlovaná otrokovic-
kým Vojtou Tomšíkem (viz
foto - Otrokovičtí v dresech
bez pruhů) a připravovaná
trenérem Jiřím Janečkou
opět zvítězila a vystoupila
na plato pro další zlaté me-

daile. Velký favorit tohoto
závodu — posádka z Bran-
dýsu n. L. — dojeli až na
druhém místě.

Pro čtvrté zlaté umístění
si přijela za další hodinu
čtyřka starších žaček, kte-
ré jely v kombinaci s další-
mi dvěma moravskými zá-
vodnicemi. Posádka této
lodi startovala v sestavě
Veronika Vavrušková,
Dáša Jurovatá, Nela End-

Sedm prvních míst na mistrovství Moravy

K nejcennějším umístěním
patřilo vítězství dvojskifu juni-
orů Jana Dvořáčka a Vlastimi-
la Čably, kteří tímto vítězstvím
pokřtili novou lo� a dále vítěz-
ství juniorské osmiveslice Jis-
kra Otrokovice + ČVK Brno o 6
desetin vteřiny před favorizova-
nou lodí Olomouce. Z otroko-
vických veslařů se na tomto
cenném vítězství podíleli Jan
Dvořáček, Vlastimil Čabla, Jan
Topolánek, Jiří Stodůlka a kor-
midelník Martin Tomaštík. O
další 2 vítězství se postarali
mladší žáci Adam Šimon a Jiří
Čabla, kteří ve vyrovnaných
soubojích porazili své soupeře
z Přerova a Uh. Hradiště na
dvojskifu a na skifu.

V sobotu a v neděli 15. června se na brněnské přehradě uskutečnilo mistrovství Moravy
ve veslování ve všech kategoriích. Otrokovičtí veslaři potvrdili svoji dobrou výkonnost a
vybojovali 7 prvních míst, 6x dojeli na druhém místě a 8x získali třetí místo.

Výborně si vedli i starší žáci
Petr Čabla a Ondra Plšek, kte-
ří zvítězili na párové čtyřce
starších žáků před loděmi
z Olomouce a Přerova —
v posádce je doplnili ještě ves-
laři z Hodonína. P. Čabla ještě
vybojoval 2. místo na skifu st.
žáků, dvojskif st. žáků O. Pl-
šek a J. Hába získali 3. místo.

Pozadu nezůstala ani děvča-
ta — své první vítězství vybojo-
vala v nejmladší kategorii
mladších žaček Soňa Arnošto-
vá na skifu, na druhém místě
dojela ve stejném závodě Niko-
la Drobná. Vítězství získaly i
starší žačky na párové čtyřce
(viz foto) — v kombinované po-
sádce Otrokovic a Břeclavi se

o vítězství postaraly Dáša Ju-
rovatá, Veronika Vavrušová a
kormidelnice Eva Tomaštíko-
vá. Na druhém místě dojela
další otrokovická posádka
v sestavě Lucká, Lucie Vavru-
šová, Veronika Dostálová a
Hanka Čablová.

Bez vítězství zůstaly doros-
tenky — jejich největší soupeř-
ky z Olomouce byly tentokrát
lepší. Naše veslařky Iveta No-
hýnková a Jana Zbudilová ob-
sadily druhé místo na dvojce,
společně se Z. Bahulovou a Š.
Topolánkovou dojely na dru-
hém místě na párové čtyřce.
Třetí místo obsadily E. Řezníč-
ková a J. Skochová na dvoj-
skifu.                               -jk-

Věková hranice: muži nad
40 let, ženy nad 35 let. V ČR
je v současnosti registrováno
asi 700 členů. Jednotlivé vě-
kové kategorie jsou odstupňo-
vány po pěti letech (např.
M40: 40 — 45 let, Ž45: 45 — 50
let).

V přípravě na šampionát se
zranil jeden z nejúspěšnějších

Zdeňka Plesarová dvakrát vítězná

Atleti zvou
mezi sebe

Již 37. Mistrovství České republiky veteránů
v atletice se konalo v sobotu 21. června 2003. Pořa-
datelem byla TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště.
Závody proběhly za slunečného, větrného počasí.
Všechny disciplíny se uskutečnily na překrásném
tartanovém “Stadionu Emila Zátopka” kromě hodu
kladivem, který byl v lesoparku vzdáleném asi 20
km od stadionu. Organizace závodu byla výborná.

otrokovických
atletů Petr Gy-
bas. I přes zá-
vodní absenci
byl nenahradi-
telným účastníkem mistrov-
ství. Bez jeho odbornosti a
obětavosti by nebyly výsledky

s lítostí konstatují “je škoda,
že nemůžeme nikdy vyhrát
obě”. Ve vrhu koulí 4 kg zví-
tězila výkonem 9,69 m.

Cílem tohoto článku není
jen zviditelnit členy veterán-
ského svazu, ale získat nové.
Jedinou podmínkou členství
je zaplatit poplatek 130,- Kč.
Nezáleží na věku, jen na Vaší

odvaze jít si
poprvé zazávo-
dit. Vůbec ne-
musíte mít za
sebou aktivní

atletickou minulost. Stačí,
když se udržujete pravidelně
v kondici.

Dosažené výkony se přepo-
čítávají daným koeficientem
(určuje se věkem závodníka)
na body. Pokud máte zájem
zjistit, kolik skočíte do dálky,
do výšky, jak daleko vrhnete
koulí, hodíte oštěpem, zaběh-
nete 100 m atd. zavolejte na
tel. 577 601 241 a dozvíte se
podrobnosti. Těšíme se na
Vás.                              -zp-

S trenérem R. Skoumalem.

závodníkům k dispozici už při
vyhlašování výsledků.

Město Otrokovice reprezen-
tovala pouze Zdeňka Plesaro-
vá v kategorii Ž 45. Absolvo-
vala “vrhačské disciplíny”.
Jejím trenérem je Radomil
Skoumal ze Zlína. Jak sama
závodnice říká,  její úspěch
prý patří hlavně jemu.

Zdeňka byla velmi úspěšná.
Ve své věkové kategorii byla
dvakrát první a jednou dru-
há. V hodu kladivem 4 kg si
hodila “osobák” 26,35 m a zví-
tězila i v celkovém hodnocení.
V hodu diskem 1 kg skončila
druhá výkonem 28,36 m v Ž
45 a celkově třetí. Porazila ji
jen její (o 10 minut starší) se-
stra Milena, která závodila za
Brumov-Bylnici. Obě shodně

licherová, Barbora Látalo-
vá a kormidelnice Eva To-
maštíková — posádku
připravovala trenérka He-
lena Kubíčková.

V dalších pěti závodech
si otrokovičtí závodníci do-
jeli pro stříbrné medaile,
když jim ke zlatu scházelo
jen trochu víc sportovního
štěstí. (Dokončení článku
příště.)          Jiří Kubíček
předseda veslařského oddílu




