
GRIL BOWLING AMERIKA
PAPUČÁRNA - OTROKOVICE - TRÁVNÍKY

� cena bowlingu od 99,- Kč/hod.
� denní menu od 50,- Kč
� klasická česká kuchyně
� otevřeno 365 dní v roce
� pořádání soukromých akcí s bowlingem
� nedělní rodinný bowling s překvapením

pro děti
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cena 4,50 Kč

ročník 13                      číslo 6                 20. března  2003

další číslo 3. dubna 2003
VYCHÁZEJÍ ČTRNÁCTIDENNĚ

Dnes si přečtete:
� zajímavý rozhovor s ře-

ditelem TEHOSu

� o záslužné činnosti DDM

Sluníčko

� o výsledcích akce šes�á-

ků „Papírové pondělí„

� o oslavách TJ Sokol

� a mnoho dalších infor-

mací z kulturního a spo-

lečenského života města

Tel. 577 938 000, 577 921 941

V Otrokovické BESEDĚ se uskuteční ve dnech 28.
až 30. března již druhý ročník Krajské přehlídky ama-
térských divadelních souborů Forbína. Přehlídka se
koná pod záštitou starosty města Otrokovic MVDr.
Stanislava Mišáka. Je soutěžní a jejím posláním je
výběr nejlepších divadelních souborů z našeho regi-
onu na Národní přehlídku činoherního a hudebního
divadla Divadelní Třebíč a Femad Poděbrady. V pří-
padě dostatečného množství souborů venkovských
také na přehlídku Krakonošův podzim ve Vysokém
nad Jizerou. Důležitým smyslem přehlídky je také
umožnit členům divadelních souborů vzájemně se
poznat, konfrontovat výsledky své tvůrčí práce a
získat cenné odborné rady a zkušenosti pro další
práci. Otrokovické Forbíny se zúčastní mimo domá-
cího souboru dalších pět kolektivů. Divadelní sou-
bor Masarykova gymnázia Vsetín, Klub přátel absol-
ventů Masarykova gymnázia Vsetín, Divadlo Blic z
Ostrožské Nové Vsi, soubor Jana Honsy z Karolinky
a divadlo Jiříkovo vidění z Ostravy. Domácí soubor
Racek zahraje klasickou pohádkovou hru Jana Drdy
Hrátky s čertem.                            Rudolf Vavrečka

Budeme hostit amatérské divadelníky

Zkušenosti z loňského roku
říkají, že občané v převážné
míře nový způsob placení ak-
ceptují. Z celkového  počtu
l9 246 obyvatel s trvalým po-
bytem v Otrokovicích, se jich
vloni po vyzvání nezaregistro-
valo pouze 1 217. Pracovníci
MěÚ s nimi vstoupili v jed-
nání a pokud si svoji zákon-
nou povinnost nesplní, čeká
je správní řízení.

Město vloni vybralo na po-
platcích více jak 6,5   milio-
nů korun.

O prominutí poplatku vlo-
ni požádalo 161 občanů.
Správce poplatku  vyhověl
v sedmdesáti případech —
šedesáti dvěma občanům
z důvodu pobytu v zahraničí

a osmi, kteří byli  ve výkonu
trestu. Devadesát  jedna oby-
vatel  ve své žádosti  neuved-
lo takové důvody, které by
opravňovaly  správce poplat-
ku od platby za komunální
odpad ustoupit.

„Také v letošním roce si
mohou  občané v oprávně-
ných případech požádat o
prominutí poplatku. Termín
je stanoven do konce března.
O prominutí se musí žádat
každý rok znovu a podotý-
kám, že není nárokové. Dů-
vody, pro které se  žádá   o
prominutí platby, musí být
řádně prokázány doložením
patřičných dokladů“, dodává
ještě starosta města S. Mi-
šák. 

TERMÍN PLACENÍ ZA ODPAD
BYL LETOS ZKRÁCEN

Právě v těchto dnech odesílají  občanům města pra-
covníci Městského úřadu poslední část poštovních
poukázek  na zaplacení místního poplatku za komu-
nální odpad. Tak jako  v loňském roce, i  letos  činí
sazba 360 korun. Rozdíl mezi rokem 2002 a tím le-
tošním  je pouze v tom, že částka  musí být zapla-
cena do konce března. Vloni, kdy se nový systém
zaváděl, byl termín stanoven na konec června.

Do posledního místa za-
plněná Otrokovická BESE-
DA, bouřlivá atmosféra,
šest pětičlenných družstev
z otrokovických základních
škol Trávníky, TGM a Má-
nesova a z Tlumačova, Kva-
sic a Mysločovic, to všech-
no bylo součástí oblastní-
ho kola soutěže pro děti Pa-
ragraf 11/55.

Výukovou soutěž pořádá
Aliance Zákon 18. Spolupo-
řadatelem se v Otrokovi-
cích stal DDM Sluníčko. Od
tiskové mluvčí DDM Lenky
Navrátilové jsem se dozvě-
děla, že záměrem soutěže je
také v praxi pomoci prosa-
dit novelu zákona, kterým
by se zvýšila hranice pro-
deje tabákových výrobků
mladistvým z 16 na 18 let.
Děti si prověřily znalosti
zákona a také svoji šikov-
nost v dalších zajímavých
disciplínách, včetně té, kdy

V Otrokovicích
zvítězily

Mysločovice

odhadovaly věk mladých
lidí.

Celé klání zahájil staros-
ta S. Mišák. V porotě zased-
li kromě zástupců pořáda-
jící agentury také místosta-
rostka R. Matuszková, ve-
doucí kanceláře starosty J.
Turčín a V. Kameník, ve-

doucí odboru školství a
kultury. Ve velmi vyrovna-
né soutěži se nakonec štěs-
tí usmálo na děti z Myslo-
čovic. Druhé místo patří ZŠ
Mánesova a třetí opět otro-
kovickým, tentokrát žákům
z TGM. Vítězové budou po-
čátkem dubna Otrokovicko
reprezentovat v krajském
kole ve Vsetíně.            -bj-

Zelení - ZŠ Mánesova, červení - ZŠ Tlumačov a žlutí - ZŠ
TGM při jedné z disciplín oblastního kola      foto - LN-

Na pomoc si vzali také
brigádníky. Se zvýšeným
zájmem se podívají také
na sídliště. Intenzivní
úklid čeká všechny veřej-
né plochy, ovšem s dů-
razem na sídlištích mezi
jednotlivými bloky. Počí-
tá se také s hrabáním lis-
tí všude tam, kde se to
na podzim nestihlo.

V současné době se ale
také pracovníci věnují
činnosti, která jaru
předchází. Prořezávají
stromy, ty přerostlé,
usychající nebo ohrožu-
jící okolí se kácejí. Pra-
covníci také omlazují
keře. Více těchto činnos-
tí si vynutil stav zeleně
na Trávníkách. Ještě do
konce března - tedy do
konce vegetačního obdo-
bí - dojde i ke kácení
stromů na Bahňáku.

„Ještě stále se projevu-
jí následky povodní
v roce 1997. Stále nám
ještě některé stromy

I sídliště prohlédnou
V minulém týdnu zahájily otrokovické Technické
služby jarní úklid. Počasí jim dovolilo již nyní vy-
jet se zametacími vozy do ulic a začít odstraňo-
vat následky, které za sebou nechala letošní zima.

O štěstí v neštěstí může
mluvit muž z Otrokovic. V
úterý ráno v minulém týd-
nu upozornil městské
strážníky obyvatel pečova-
telského domu Trávníky, že
na břehu Dřevnice leží ne-
hybně muž.

Strážníci na místě zjisti-

Noc na břehu Dřevnice mu naštěstí moc neublížila
li, že muž se nemůže hýbat
a nekomunikuje a proto
zavolali záchrannou služ-
bu. Mezitím ale již nahlá-
sila dcera na Policii ČR
zmizení otce. Poté bylo zjiš-
těno, že muž na břehu le-

Prvňáčci zaplní osm tříd
Také otrokovické základní školy přivítaly v minulých

dnech budoucí školáky. K zápisu do prvních tříd přivedli
rodiče nejvíce dětí ve škole na sídlišti Trávníky — celkem
sedmdesát sedm. Do ZŠ TGM na sídlišti Střed padesát a do
školy Mánesova na Bahňáku 69. Ve školách tak budou moci
otevřít osm prvních tříd.

„Z celkového počtu 196 dětí jich ovšem do prvních tříd
počátkem příštího školního roku nastoupí pouze 153. Pro
čtyřicet tři dětí rodiče požádali o odklad školní docházky“,
dodává V. Kameník, vedoucí odboru školství a kultury.

žel již od večera minulého
dne, kdy odešel z domu na
procházku. Lékaři naštěs-
tí nezjistili žádné poranění
ani prochlazení a tak jej
strážníci dopravili do do-
mácího ošetřování.       -bj-

usychají, nebo jsou na-
tolik nemocné, že se
musí pokácet“, dodává
starosta města S. Mišák.

-bj-
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Hodnocení však bu-
dou oddělená, jedná se
o dvě národní mistrov-
ství. Tato velkolepá
akce se uskutečnila v
neděli 23. února 2003.
Město Otrokovice re-
prezentovali čtyři
účastníci: Petr Gybas,
Jiří Urban, Jiří Janou-
šek a Zdeňka Plesaro-
vá. Zní to až neuvěři-
telně, ale všichni výše
jmenovaní obsadili ve
všech absolvovaných
disciplínách ve svých
věkových kategoriích
pouze samá první mís-
ta! Celkem jich bylo je-
denáct.

Te� konkrétněji: Petr
Gybas (55 - 60 let) - 60
m 8,26 s, 60 m přek.
10,27 s (celkově 1.
místo), dálka 529 cm

Veteránská atletika slavila
úspěchy v Bratislavě

OTROKOVIČTÍ
PŘIVEZLI

JEDENÁCT
TITULŮ

MISTRŮ ČR

Probíhá období halových závodů, které pro atlety - veterány vyvrcholilo mis-
trovstvím ČR, netradičně na zahraniční půdě, v Bratislavě. Pražská hala ve
Stromovce vzala při povodních za své a o to napjatější je situace v Jablonci,
kde navíc dochází k organizačním změnám ve vedení. A tak se domluvili ve-
doucí Českého a Slovenského atletického svazu, že obě mistrovství spojí a
místem konání bude Bratislava.

(celkově 2. místo) a troj-
skok 11,10 m (celkově
2. místo). Jiří Urban
(45 - 50 let) - 60 m 7,59

s (celkově 2. místo),
200 m 24,66 s (celkově
2. místo) a dálka 562
cm. Jiří Janoušek (50 -
55 let) - 3000 m chůze
15:14.93 min. (celkově
1. místo). Zdeňka Ple-
sarová (40 - 45 let) 60
m 9,73 s, dálka 362 cm
(celkově 2. místo) a vrh

koulí 4 kg - 9,12 m.
Závodilo se podle

pravidel atletiky IAAF,
WMA a koeficientů
WMA. Toto halové mi-
strovství bylo poslední
prověrkou před Mis-
trovstvím Evropy, kte-
ré se bude konat začát-
kem března ve španěl-
ském San Sebastianu.

Máme radost z dosa-
žených výsledků a pře-
jeme našim sportov-
cům hlavně hodně
zdraví.

Ještě informaci pro
aktivní i pasivní příz-
nivce veteránské atle-
tiky: Mistrovství ČR
„pod širým nebem“ se
bude konat 21. června
2003 v Uherském Hra-
dišti.                        -f-

Jiří Urban - úspěšný sprinter a
dálkař

Jiří Janoušek - chodec, který neměl v Bratislavě
rovnocenného soupeře. Vyhrál s velkým náskokem.

Zdeňka Plesarová - úspěšná sprinterka, dálkařka a
vrhačka

Petr Gybas - úspěšný sprin-
ter, dálkař a trojskokan

Duben 1908 znamenal
pro obec Otrokovice změ-
nu v životním rytmu obča-
nů - vznikla zde první tě-
locvičná jednota Sokol. Po

Přij
te se
podívat

a zavzpomínat

I. světové vál-
ce navázaly
na její čin-
nost další tě-
lovýchovné
organizace a
sportovní oddíly.

Letos uplyne 95 let od je-
jího založení. V pátek 4.
dubna 2003 v 18 hodin
si v sále Sokolovny na slav-
nostním večeru toto výro-

ka z bohaté
činnosti So-
kolu.

Přij�te se
potěšit a za-
vzpomínat na

čí připomeneme. V progra-
mu vystoupí Ženský pě-
vecký sbor Otrokovice,
jsou připraveny i podiové
skladby cvičenek a výstav-

chvíle prožité při tělový-
chovné činnosti. Na vaši
účast se těší

členové TJ Sokol
a ASPV TJ Jiskra

Otrokovice

Turnaj družstev byl prv-
ní den slavnostně zahájen
hlavním rozhodčím ve 12
hodin. Odehrály se jen 3
zápasy, protože hodiny
každému z hráčů dávaly
45 minut, čímž se hra
mohla prodloužit i přes
hodinu.

Druhý den se pokračova-
lo již od rána. Po skončení
zbývajících zápasů katego-
rie družstev byl zahájen
turnaj jednotlivců, který
měl podobu takzvaných
bleskovek. „Bleskovka“ se
od normálního zápasu liší
tím, že každý z hráčů má
na všechny své tahy pou-
hých 5 minut. Této soutě-
že s zúčastnilo 30 hráčů.

ŠACHISTI SPŠO TŘETÍ
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Jako každoročně, tak i letos se v Rybitví u Pardubic
konal šachový turnaj. Hrálo se mistrovství republi-
ky žáků SŠ a SOU. Turnaj se konal ve dnech 18. -
20. února 2003 a zúčastnilo se ho celkem 8 druž-
stev po 4 hráčích.

Třetí den následovaly
dohry bleskovek a pak už
přišlo na řadu vyhlášení
vítězů. Liberec, který při-
jel obhájit svou zlatou příč-
ku, opět nezklamal a zví-
tězil. Druhé místo obsadil
Most a třetí pak Otrokovi-
ce. Další se umístila měs-
ta Rychnov nad Kněžnou,
Praha, Chomutov, Rybitví
a Louny.

Z naší školy, SPŠ Otro-
kovice, se turnaje zúčast-
nili Radek Leikep, který
skončil v soutěži jednotliv-
ců dvaadvacátý a Radim
Borovec, který se umístil
na sedmém místě.

Radim Borovec, 3. A
SPŠ Otrokovice

MEZINÁRODNÍ TURNAJ STARŠÍCH ŽAČEK V HÁZENÉ

O POHÁR STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE
se koná ve Sportovní hale Štěrkoviště

ve dnech 21. - 23. března 2003
za účasti nejlepších družstev starších žaček

(ročník 1988 a mladší) České a Slovenské republiky.
Program turnaje:

 21. března: 10 hod. slavnostní zahájení,
 od 10,30 hod. vzájemná utkání

 22. března: 8 - 18 hod. vzájemná utkání
 23. března: 8 - 14 hod. slavnostní ukončení turnaje

PŘIJĎTE DĚVČATA POVZBUDIT!

Regionální centrum SPV ve Zlíně pořádá v sobotu
29. března 2003 v tělocvičně ZŠ Trávníky v Otroko-

vicích okresní soutěž ve

SPORTOVNÍ GYMNASTICE
pro kategorie závodníků:

mladší žactvo I. (1995 - 1994)
mladší žactvo II. (1993 - 1992)
starší žactvo III. (1991 - 1990)
starší žactvo IV. (1989 - 1987)

dorost (1986 - 1985)
PŘIJĎTE PODPOŘIT MLADÉ CVIČENCE!




