Zpravodajství

Zdislava dostala zdarma další sociální automobil
Slavnostní okamžiky zažívali
pracovníci obecně prospěšné
společnosti Zdislava. Od firmy
Kompakt Poděbrady totiž přebrali klíčky od sociálního automobilu Renault Kango.
„Vedení Zdislavy nás oslovilo
s prosbou o auto. My jsme pak
sehnali od sponzorů peníze,
což v dnešní době krize nebylo vůbec lehké. Nakonec se
nám to ale podařilo. Automobil
dáváme k užívání na šest let za
jednu korunu ročně. Doufám,
že bude po celou dobu dobře
sloužit,“ řekla Jiřina Bartošová
zastupující společnost Kompakt.
„Pomáháme potřebným a navíc
z toho máme reklamu,“ zdůvodnil investici do sponzorského daru za účelem pořízení
sociálního automobilu jednatel

společnosti Hitech Solar Uherské Hradiště Vladimír Mléčka. „Tento způsob reklamy
je velmi účinný. Výhodou je,
že neplatíme reklamu formou
nějakých plakátů, ale konkrétní pomocí lidem,“ řekla Vlasta
Motlíková ze společnosti Treiby Kunovice.
Obrovskou radost neskrývala
členka správní rady Zdislavy
Marie Tomečková. „Toto je už
naše druhé auto, které jsme od
Kompaktu získali. Na prvním
místě ho budeme využívat především pro náš denní stacionář,“ uvedla Tomečková.
Zdislava se zabývá zejména péčí o seniory, zdravotně
postižené, nemohoucí a chronicky nemocné občany včetně
těch, kteří trpí demencí. Má
dvě pracoviště ve Veselí nad

Vedoucí pracovník sociálních služeb Zdislavy Pavel Matulka s novým
automobilem Renault Kango.
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Moravou a jedno ve Strážnici.
„Celkem se staráme asi
o dvěstě klientů. Sociální vůz
je pro nás vynikající příležitost.
Služby totiž poskytujeme
i o sobotách, nedělích a svát-

cích. Budeme nepřetržitě
schopni dostat se k lidem, kteří
potřebují naši pomoc,“ upozornil vedoucí pracovník sociálních služeb Zdislavy Pavel
Matulka.
Lenka Fojtíková

Fotbalisté mají nové fotbalové hřiště s umělým trávníkem

Na umělý trávník nového fotbalového hřiště ve slunečném
odpoledni osmadvacátého října
nejdříve napochodovaly sličné mažoretky. Poté se ke slovu dostali fotbaloví veteráni.
Přátelské utkání, které mezi
sebou sehráli bývalí divizionáři z Veselí nad Moravou
(na snímku), bylo součástí
slavnostního předání nového
fotbalového hřiště s umělým
trávníkem. Poté, co starosta
města Jaroslav Hanák společně s předsedou FC Veselí nad
Moravou Liborem Kaláčem
přestřihli pásku, zde byl oficiálně zahájen provoz.
„Na hřiště jsme získali dotaci
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z ministerstva vnitra ve výši
deseti milionů korun. Dalšími
čtyřmi miliony a tři sta tisíci
se na úhradě nákladů podílelo
město. Zatím není dokončené
osvětlení. To by mělo být instalované v příštím roce,“ připomněl některá fakta předseda
FC Veselí nad Moravou Kaláč.
Hřiště bude využívat celý
oddíl. Vždyť jen mládežnických družstev je osm. Fotbalisté museli doposud v zimním
období využívat k přátelským
utkáním hřiště v Kunovicích.
„Máme obrovskou radost.
Když jsme měli letos rozmáčené hřiště, museli jsme v Kunovicích hrát i mistrovská utká-

ní,“ upozornil trenér.
Slavnostní
okamžiky
si
nenechal ujít ani tajemník
městského úřadu Jaroslav Miklenda. V dresu města v minulosti odehrál neuvěřitelných
sedm set zápasů od I. B třídy
až po divizi, což byla třetí nejvyšší soutěž bývalého Československa. „V žáčcích jsem tu
začínal hrát v devětapadesátém
roce. To byla na tomto hřišti škvára. Za muže jsem pak
poprvé nastoupil v pětašedesátém roce. Tehdy mně bylo
sedmnáct let. Poslední zápas
jsem pak odehrál v osmdesátém roce,“ zavzpomínal na
svou kariéru v dresu Veselí nad

Moravou Jaroslav Miklenda.
Poté připustil, že svým nástupcům může jen závidět, jaké dnes
mají podmínky. A co jim přál?
„Aby se postupně stejně jako
kdysi naše generace probojovali z I. B třídy do vyšších
soutěží. Je to těžké, protože jde
o dlouholetý proces. Důležité
je, aby se dobře pracovalo
s mládeží a byli dobří trenéři, což zde naštěstí funguje.
No a mladí pak musí mít chuť
a vydržet. Je jasné, že všichni
nemohou hrát vrcholový fotbal,“ podělil se o své názory
fotbalový veterán Jaroslav
Miklenda.
Lenka Fojtíková

