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·čivým povodním odolalo

olonky sledují, jestli se voda přelije přes hráz Z pytlů s pískem.

nejen protipovodňová opatře- dinách, kdy se očekávala zápla-
ní, ale i práce profesionálních vová vlna směrem od Kromě-
a dobrovolných hasičů, policie, říže. Tu hnala po Moravě voda
členů povodňové komise a kri- z Bečvy. U Otrokovic se nako-
zového štábu, Technických slu- nec výška hladiny Moravy při-
žeb i dalších složek fungujících blížila sedmi metrům. I v této
při hrozbě živelné pohromy. situaci ale protipovodňová

První zmínky o blížící se opatření fungovala na jednič-
velké vodě předpověděli mete- ku, Technické služby v pohodě
orologové už zhruba 15. květ- a s velkou časovou rezervou
na kdy se na severovýchodní stihly instalovat do průchodů
• foravu blížila obrovská mrač- v betonových hrázích dřevěné
na napěchovaná vodou. Z nich zátarasy z trámů. Odlehčovací
se pustil vytrvalý déšť, který kanál vytrvale odjímal z Mora-
zvedl hladiny řek v Beskydech· vy tisíce kubických metrů zaka-
a Javornících. Situace v Otro- lené vody, která se rozlévala do
tovicích se začala dramatizovat lužního lesa v okolí Mojeny.
17. května v podvečerních ho- Pokračování na straně 2

né půdy, což se také dělo. Tváří v tvář takové
situaci si vždycky uvědomím, jak malí jsme my
lidé proti přírodě, proti prozřetelnosti a říkám
si, že nám chybí pokora.

Ten enormně rychlý nástup povodně byl za-
znamenán i u nás, na řece Dřevnici. Troufám
si říci, že situace zejména na Dřevnici ajejím
přítoku, potoku Hrabůvka, byla srovnatel-
ná s rokem /997. Jen diky protipovodňovým
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Měsičnik obyvatel města Otrokovice

NOVINY

Martina Sáblíková předvedla svou sílu

Olympijská vítězka v rychlobruslení Martina
Sáblíková (vlevo) přijela první červnový víkend do Otro-
kovic, aby se spolu s dalšími rychlobruslařkami Karolí-
nou Erbanovou (vpravo) a Kateřinou Novotnou zúčastnila
mistrovství republiky v in-line bruslení. Dvojnásobná dr-
žitelka olympijského zlata z kanadského Vancouveru ne-
dala soupeřkám šanci a s přehledem dokázala, proč jí pa-
tří královský rychlobruslařský trůn. Skvěle organizované
závody přilákaly na tisíc diváků, kteří vytvořili výtečnou
atmosféru všem dvěma stovkám závodníků.

(kra), roto Michal KRA TOCHVÍL
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8'ObOU 22. ,_ ., ovní hola Štěrkoviště
~ MEZINÁRO . ' KAPOHYBOVÝCH

SKLADEB OTR()A.()\"lCE 2010
Přehlídka pohybových skl t ; .ě zahraničních týmů, pořádá TJ Jiskra
Otrokovice, odbor SPV.

pondělí 31. 5.,16 hod., foye:dk;tll:o~-F.:lt.!~BESEDY
FIL\l OČIMA DĚTÍ
Verni áž žáků otrokovický _...;.. .' o ti 50. ročníku MFFDM Zlín. Vy·

pí žáci Iiterárně-dramatickéooeoom ZL' Otrokovice a Tereza Konečná, kte-
• připomene několik znám.' :. melodií.

ělí 31. 5., 17 hod., hud
L ABSOLVENTSKÝ KO x
Žá i ZUŠ Otrokovice předveden, '-u

rovice

se během roku naučili.

.6. , 15·18hodin, park u ~1' .
DEN DĚTÍ
Zábavné odpoledne pro děti -~. i-'ČS~'eka různých atrakcí.
Vstup zdarma (některé atrakce ::u::-l:::5;~,

pátek 4. 6. , 17 hod., Otrokovickí , DJ=':L1.,'"
TANEČNÍ KONCERT
Představí se žáci všech ročníků ,-="'-~.•....•.••.•uu::uZUŠ Otrokovice

5. 6., start od 9 hodin za Mora •
VÝLET DO POHÁDKY S DD. 1_
Cesta pohádkovým lesem, ,~.
kroužků DDM Sluníčko, hi tori __•
občerstvení. Hraje skupina duo P
Baťov. Vstupné: děti 30 Kč. d

O
'oni i kočárem, vystoupení

-- i.opékáni vlastních uzenin,
'-.1.1t, ",•.várové hřiště u tenisových kurtů·

pátek 11. 6 ... - kolovna Otrokovice
SPORTo\ ii RIDDoi NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Můžete se •• ' rěže, chybět nebude ani opékání špekáčků. Pořádá TJ Ji
Otrokovice. P '.

sobota L 6.. IO ~ . areál Rybářského svazu Otrokovice· Štěrkoviště
OTROKO "lC·. IAJFEST
VII. ročník. .. , . hlídky folkové, trampské, country a bluegrasové hu
Během dne se' í v outěžní části deset kapel a pět písničkářů. Hosté f
valu: COP. oit ," Tomáško, cirnbálová muzika z Míkovic a sh.'Upina
poeira Zlín . ukázkami bojového umění. Pořádá KAMAMAR, (

neděle J . 6.. - . park před Městskou poliklinikou. 17 hod., Fotbalové h
FC Viktoria Ot:-nbl".;("P

VÝROčí - . LIT SPOJENÍ OTROKOVlC A KVÍTKOVlC
od spojení Otrokovic a Kvítkovic v jednu obec. Připraver

odpoledne pro děti i dospělé v parku před Mě tskou poliklinikou a z
o' rých klubů TJ Jiskra a FC Viktoria.

pondělí 14.6..• -
2. ABSOL vrx
Představí se -, '-",
budou ch. i:Iě

. hudební sál ZUŠ
~KONCERT
. ního a literárně- dramatického oboru ZUŠ Otrokovice.
1 entské práce žáků oboru výtvarného.

25.·26.6 .. 9 olovna Otrokovice
120 LET SBORr DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OTROKOVICE
Sbor dobrovolnj siču Otrokovice pořádá oslavy 120 let od založení st
Při této příležit ěhnou ukázky a výstava techniky na Sokolovně v p
mezi 9. až I.;. tu mezi 9. až 13. hod. Přijdte se podívat a popřf
rozšířit naši -I základnu'

sobota 26. 6.. - bod., Rekreační oblast Štěrkoviště
MORA'~L~'
Mezinárodní zá dlouhém triat!onu - 3,8 km plavání, 180 km jízda na I
42,2 km běh, ou -- í zá 'odu je i štafeta a dětský Moraviaman. Pořádá Tri-
Sport team,

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
před nedávnem se Vám dostala do rukou '. ce .Dtro covice objektivem času" vydaná měs-
tem. Kniha, která poprvé v hi torii zveřejňuje reprezentativní výběr z do chovaných historických
fotografií našeho města, sklidila značný zájem i uznání, Vyšlo však bohužel také najevo, že pře
veškerou snahu se autoři knihy neubránili některým omylům a věcným chybám v popisech někte-
rých snímků. O věci již informovala starostka města v březnovém čí le našich novin. Autoři by
proto rádi touto cestou poděkovali všem. kdo je na zji ěné omyly upozornili, a co nejupřímněji se
omlouvají těm, kdo se cítí být publikovanými nepřesnostmi dotčeni. A protože je správné napravo-
vat chyby, uvádíme zde seznam nejvážnějších nepřesno tí pro bou, aby si laskavý čtenář knihy
..Otrokovice objektivem času" vložil tuto opravenk-u do věho výtisku. Děkujeme, autoři knihy.

Strana / Umístění Chyba či nepřesný údaj Správně má být
Str. 24 - 2. a 3. řádek popisku "rohový Ky elákův dům' a ,,rohový Mlčochův dům" a ,,za

"za Kyselákovým domem" Mlčochovým domem" *
Str. 32 - nadpis a 1. řádek .Zapletalův dům" ,,Dům Zatloukalů", resp. "dům
popisku Zatloukalů"
Str. 52 - 2. řádek popisku "staveni Zapletalovo (později "stavení Zapletalovo (později

i Gavrišovo)" polovina stavení Gabryšovo)"
Str. 84 - 3. řádek popisku .Kyselákův dům s výrazným ,,Mlčochův dům s výrazným

nárožím" nárožím" *
IStr. 92 - 5. řádek popisku ,jeden z posledních tradič- "jeden z posledních tradičních

nich otrokovických domků otrokovických domků - stavení
- stavení Crlíkovo" Sevečků"

Poznámka k opravě:
Piiklad Mlčochova domu ukazuje, jak ošidná může být lidská paměť a označování míst. Přestože

postil rodině Mlčochů, v paměti lidí zůstal dnes již více než třicet let neexistující dům jako
~ .' .. či ..u Kyseláka ", a to podle majitele obchodu, který měl pronajato přízemí domu.

Ráda vás přivítám v kosmetickém salonu STUDIO JANA
chodní 131 . (za MěÚ č.I), Otrokovice. Objednávky na
606 U9 185. Těší e na vás Věra Černá.
PEDIKL'R.\.. ~1ANIKÚRA za příznivé ceny, v pohodlí'
ho domova. Otrokovice, apajedla, Tel.: 732319 644

41. ročník festivalu gymnaziálních souborů za
více než 500 studentů z celé Moravy se uskutečnil 15. dubna
rokovické BESEDĚ. Gymnázium Otrokovice se na něm před
dvěma pořady studentského divadla Variace, vystoupením pě
ho sboru (na snímku) a velmi originální výtvarnou prezentaci
se uskutečnila za významné podpory města Otrokovice.


