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  úvodní slovo

Vážení otrokoViČAnÉ, 

v mnoha obcích a městech jsou prázdniny zpomalením veřejného společenského života, ne tak 
v otrokovicích. Město otrokovice pro své občany připravilo a realizovalo  1. ročník otrokovických 
letních slavností s bohatým a pestrým programem. V rámci třídenních městských slavností se veřej-
nosti představilo také občanské sdružení rozumění. Pan Jiří Holub, který se dlouhá léta neúnavně 
snaží nejen stmelovat, ale i prezentovat otrokovické výtvarníky, pořádal v několika posledních 
letech umělecká sympozia na své chalupě. Závěr vždy patřil výstavě děl vzniklých během týdenní 
práce a setkání přátel a spřízněných duší. některými z těchto prací se může otrokovická veřejnost 
těšit v parku před Společenským domem. 
 Logickým pokračováním těchto výtvarných aktivit byl vznik sdružení výtvarníků pod názvem rozu-
mění, které zosnovali pánové Jiří Holub a emil Sláma. Letos tak měla veřejnost možnost zhlédnout 
ukázky i výsledky umělecké činnosti členů sdružení před kaplí sv. Anny v kvítkovicích.  k vidění 
byly dřevěné a kovové plastiky, zahradní objekty, keramická tvorba, malby, grafiky, kaligrafie… 
A pro všechny autory těchto výtvarných děl bylo milým překvapením, jak velký ohlas výstava pod 
širým nebem (počasí bylo na hraně, ale vydrželo) u spoluobčanů měla. Mnozí se zúčastněnými vý-
tvarníky debatovali, zajímali se o způsoby vzniku a tvorby děl, kladli zajímavé otázky. Setkání tak 
získalo velmi živou a příjemnou atmosféru.  otrokovické letní slavnosti nezklamaly nikoho z těch, 
kdo si umí užít prázdniny, pohodu, zábavu a uvolněnou náladu letních otrokovic. 

                                               Mgr. Ivana řezníčková, sdružení umělců rozumění

Bohumil kristýnek oslavil stovku

ztělesněný optimismus.  rovnou stovku oslavil 
v pondělí 23. července Bohumil Kristýnek. Bývalý kri-
minalista a až dosud činný malíř a sběratel lidových „pl-
kaček“ z rodného Tlumačova a okolí radí všem dívat se 
na svět veselýma očima a nejít nikdy daleko pro písničku. 
Proto také na oslavě ocenil mezi dárky nejen čtyřpatrový 
dort, ale také lidové muzikanty a vypravěče ze Žlutavy. 
Sám  ale  na  dárky  k  významnému  jubileu  jen  nečinně 
nečekal:  na  oplátku  věnoval  do  jídelny  SENIORU  ob-
raz s kyticí polních květů. Gratulantů byla spousta. Ne-
chyběli mezi  nimi  představitelé Otrokovic,  Tlumačova, 
České správy sociálního zabezpečení, pracovníci i klien-
ti SENIORU a samozřejmě také rodina pana Kristýnka. 
Na snímku zleva dcera Věra, syn Bohumil a vpravo vedle 
oslavence syn Vladimír. (ano), foto: Anna novotná

24. srpna 2012
číslo 8 - ročník 22
zdarma - neprodejné

Tisíce lidí z Otrokovic i okol-
ních obcí přilákal bohatý pro-
gram  Otrokovických  letních 
slavností.  Jejich  první  ročník 
se  konal  20.  až  22.  července 
a zahrnoval v sobě zábavu pro 
malé  i  velké,  tanečníky,  mi-
lovníky hudby,  umění  i  spor-
tovce. 
Přesto,  že  počasí  nebylo 

Otrokovickým  letním  slav-
nostem  příznivě  nakloněno, 
získaly  si  fanoušky  z  blízka 
i  z  daleka.  Nabitý  program 
v  průběhu  tří  dnů  navštívi-
lo  deset  tisíc  lidí.  „Po  vzoru 
partnerských měst  jsme  chtě-
li  zorganizovat  akci,  která 
by  po  tři  dny  bavila  občany 
ve všech částech města. To se 
nám  povedlo  a  lidé  si  mohli 
užívat  připravený  program 
na pěti  stanovištích,“ přiblížil 
otrokovický  starosta  Jaroslav 
Budek. Program pro děti, folk 
a  country  kapely  i  hasičská 
technika  čekaly  na  návštěv-
níky  v  Kvítkovicích.  Tam  se 
prostřednictvím  šesti  umělců 
představilo  také  nové  otro-
kovické  občanské  sdružení 
ROZUMĚNÍ, které připravilo 
řezbářské  sympozium.  Lidé 
tak  mohli  obdivovat  práci 
se  dřevem,  sochy,  keramiku 

i obrazy, přičemž šestice soch 
vytvořených během sympozia 
by měla časem zkrášlit veřejná 
prostranství města. Letní kino 
mělo  premiéru  v  parku  před 
poliklinikou. V první den sice 
vyhnal  diváky    déšť,  druhý 
promítací večer už ale proběhl 
k jejich spokojenosti. Centrál-
ní náměstí zase ovládla soutěž 
v koulení pneumatik, divadel-
ní  soubor  Tyjátr  a  cimbálová 
muzika.  Koupaliště  nabídlo 
sportovní  aktivity  v  podobě 
zumby s cvičitelkou Evou Ur-
banovou  a  Rekreační  oblast 
Štěrkoviště  ukázky  práce  zá-
chranných složek i modelářů. 
V  obležení  diváků  bylo 

po  všechny  tři  dny  pódium 
v  parku  před  Společenským 
domem. Skupina Premier při-
lákala v pátek tisícovku divá-
ků. Sobotní Žlutý pes s Ondře-
jem Hejmou zaplnil park pěti 
tisíci  fanoušky,  kteří  ocenili 
jak  vlastní  skladby,  tak  také 
kousky  ze  světových  pódií. 

„Jste  držáci!“  chválil  Ond-
řej  Hejma  posluchače,  které 
od  sdílení  hudebního  zážitku 
neodradil ani déšť.
V neděli nezklamal ani po-

řad  Hospoda  Jiřího  Pomeje 
s  hostem  Davidem  Deylem. 
Na  své  si  přišli  i  milovníci 
karibských rytmů. Po dva dny 
se  mohli  bavit  na  Bamboo 
Forest Festu v areálu  rybárny 
na  Štěrkovišti,  kam  zavítal 
například  Michal  Šeps  nebo 
Alžběta Kolečkářová. Své pří-
znivce si našla i přehlídka piv 
Pivoparáda v parku před Spo-
lečenským domem a koncerty 
kapel  z  partnerských  měst  či 
Kabár revival - skupina Tabák 
z Uherského Hradiště.       
„Návštěvnost  Otrokovic-

kých  letních  slavností  mluví 
za  vše.  Velmi  nás  těší,  že  si 
cestu do Otrokovic našly tisíce 
lidí a strávili zde příjemný čas. 
Je  to  jasný  signál,  abychom 
v započaté tradici pokračovali. 
Letošní první ročník se vyda-
řil a  již nyní začínáme praco-
vat na  tom, aby  ten příští byl 
přinejmenším  stejně  úspěšný, 
ne-li  lepší,“ zhodnotil otroko-
vický starosta. 

 Anna novotná
snímky z akce najdete na str. 2.
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letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí
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ufo-model. Aleš Hořčica vy-
fotil na Štěrkovišti jeden z mo-
delů otrokovických modelářů.

Žlutý pes. obrovským tahákem otrokovických letních slavností 
byl koncert žlutého psa s frontmanem ondřejem Hejmou. Diváky 
neodradilo ani poprchání během koncertu.

Pivoparáda. na čepu byla v sobotu 21. července v parku před 
Společenským domem Baťov více než desítka piv z bližších i vzdá-
lenějších koutů České republiky.

umění pod kaplí. V kvítkovicích se program odehrával u kaple 
sv. Anny. Vystavovalo tam sdružení otrokovických umělců rozumě-
ní, nechyběla akce Českého červeného kříže a dětská diskotéka.

letním slavnostem přišli lidé na chuť, dobře se bavili malí i velcí

návštěva z partnerských měst. Akce podobné otrokovickým letním slavnostem pořádají pra-
videlně i partnerská města otrokovic - polské Zawadskie i slovenská Dubnica nad Váhom. Z obou 
měst se na první ročník přijeli podívat a pozdravit obyvatele otrokovic.

otrokovické kutálení. Muži, ženy i děti se bavili v nedělní dopoledne při soutěži v kutálení 
pneumatik. Diváci na náměstí 3. května soutěžící bedlivě sledovali a fandili. třeba se příště při-
dají, hlavní výhrou byl totiž pár pneumatik.

Bamboo festival. V pátek a sobotu se rozezněl areál rybárny 
na Štěrkovišti dráždivými rytmy salsy, ska i reggae při Bamboo 
forest festu.



Už  dvě  divadelní  představení 
má za sebou nový otrokovický 
divadelní soubor Příběh. I když 
složení  ansámblu  vzniklého 
v  září  2011  ještě  není  ustále-
né,  někdejší  provozní  vedoucí 
a nově režisér Radim Botek 
ujišťuje, že se diváci mohou tě-
šit v nové sezoně na zajímavou 
podívanou. 
co vás vedlo k založení sou-
boru?
S bývalým režisérem jsme za-
čínali u amatérských filmů. Já 
jsem pracoval u docela známé 
Bandy Trotlů v Ostravě, kole-
ga  Patrik  Francl  však  natáčel 
na  vlastní  pěst,  a  tak mě    po-
žádal  o  spolupráci  na  filmech 
pro své přijímačky na FAMU. 
Se začátkem školního roku nás 
napadlo  pokračovat  divadlem. 
Z  množství  různých  her  se-
psaných Patrikem jsme vybra-
li  komedii  Cíl:  Moře,  přibrali 
jsme  všechny  možné  přátele, 
našli  prostory  na    zkoušení, 
a už to jelo. Původní počet čle-
nů divadla Příběh byl jedenáct, 
postupem  však  různě  kolísal. 
Nyní  je  nás  desítka,  rádi  však 
mezi sebou uvítáme i další zá-
jemce. Bereme téměř každého, 
stačí  kontaktovat  libovolného 
člena  divadla  či  dramaturga 
Otrokovické  BESEDY  Josefa 
Huslíka. 
s výběrem repertoáru jste 
to zatím neměli těžké. První 

hru cíl: moře napsal váš ko-
lega Patrik francl, ve vlastní 
režii souboru byla i estráda 
vánoční večírek. zůstanete 
u autorské tvorby?
Zůstáváme  u  moderní  tvor-
by  mladých  autorů.  Budeme 
zkoušet mou  hru  Smrt  2013  - 
tragikomedii o tom, že  zatím, 
co si Smrtka vybírá po staletích 
přesčasů  dvacetiletou  dovole- 
nou,  jako záskok na  její místo 
se  pořádá  konkurz.  Protože 
tato  hra  je  náročným  kusem, 
uvedeme  ji  až  někdy  na  jaře. 
Ještě   v    listopadu   či   prosin-
ci  uvedeme  hru  Homunkulus 
převzatou  od  ostravských  au-
torů Jakuba Nováka a Václava 
Strýčka. Homunkulus mi přišel 
jako nejlepší ochotnické před-
stavení,  jaké  jsem  kdy  viděl, 
rádi bychom jej tedy představi-
li i otrokovickým divákům.

Budete ještě reprízovat první 
dvě představení?
Nevylučuji, že zopakujeme hru 
Cíl: Moře třeba za 4 nebo 5 let. 
Vánoční  večírek  byla  situační 
záležitost,  spíše  bychom  třeba 
udělali kolem Vánoc nový ve-
likonoční  nebo  v  zimě  prázd-
ninový  večírek.  Chystáme 
nové věci, kromě  Smrti  2013  
a    Homunkula  ještě  pohádku 
a drama z podsvětí.  A protože 
bychom chtěli, aby lidé chodili 
na kulturu a do divadla, uvažu-
jeme o předplatném a různých 
bonusech  pro  pravidelné  di-
váky tak,  aby  cena  za  před-
stavení  byla  kolem  čtyřiceti 
korun. 
spolupracujete s městem ot-
rokovice či s místními škola-
mi?
Od  města  jsme  dostali  pří-
spěvek,  který  nám  v  letošní 
sezoně  velmi  pomohl.  Příští 
sezonu však máme novou zku-
šebnu  ve  Zlíně,  a  tak  už  nám 
nepřipadne  fér  žádat  o  další. 
Každopádně  každou  premiéru 
plánujeme   mít v Otrokovické 
BESEDĚ  a  také  rádi  pomů-
žeme  na  různých  městských 
akcích.  Plánujeme  i  školní 
představení. Ta jsou pro vyrov-
naný rozpočet divadla zásadní, 
nevíme však, v jakém rozsahu 
budou  mít  školy  o  spolupráci 
zájem.  Anna novotná

OtrOkOvické
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do wellness sportovního areálu Baťov levněji
Od  prvního  září  platí  nové  ceníky  pro  wellness  centrum 
ve  Sportovním  areálu  Baťov.  Návštěvníci mohou  využít  fin-
skou saunu, kdy hodina přijde jednotlivce na 50 korun. Hodi-
nová sazba za vstup do vířivého bazénu pro maximálně 5 osob 
je 120 Kč/hod. pro jednu osobu, 220 Kč/hod. pro dvě osoby,  
285 Kč/hod. pro tři osoby, 350 Kč/hod. pro čtyři osoby a 400 
Kč/hod. pro pět  lidí. Vířivý bazén s kapacitou třech osob má 
hodinovou sazbu 100, 190 a 240 Kč/hod. pro jednu, dvě či tři 
osoby.  Vstupné  na  hydromasážní  vany  určené  jednotlivcům 
je 120 Kč/20 minut. Děti do 15 let mají vstupné do hydroma-
sážních van a bazénů poloviční, studenti do 26 let a důchodci 
mají slevu 20%, děti od 3 do 6 let mají vstup zdarma.  Nevířivá 
kulatá vana pro jednotlivce je k dispozici za 50 Kč/hod., skupi-
nový wellness balíček sauna a 2 vířivé bazény pro maximálně 
14 osob s maximální dobou užívání 2 hodin je možný po do-
mluvě, a to za 900 Kč/hod. Nabídku završují klasické, sportov-
ní, rekondiční a relaxační masáže. Dvacetiminutová masáž zad 
stojí  120 Kč,  pětadvacetiminutová masáž  zad  a  krku  150 Kč, 
pětadvacetiminutová  masáž  dolních  končetin  150 Kč,  dvace-
timinutová masáž horních končetin 180 korun. Padesátiminu-
tová celková masáž stojí 350  Kč, padesátiminutová relaxační 
celková masáž s aroma oleji 400 Kč. Další  informace najdete 
na webových stránkách www.arealbatov.cz.    (red)

talentovaní žáci pojedou soutěžit do chorvatska
Festivalové léto v Chorvatsku si užijí talentovaní žáci ze Základ-
ní umělecké školy Otrokovice. Díky úspěchu v celostátním kole 
soutěže uměleckých škol tam v září srovnají své nadání s vrstev-
níky. Žáci tanečního oboru ZUŠ Otrokovice sbírají mnohá oce-
nění. Naposledy v  soutěži  jazzových  a  tanečních  souborů,  kdy 
taneční trio získalo třetí místo v okresním kole národní soutěže. 
„S jednou ze skladeb žáci postoupili z krajského do celostátního 
kola, další byla oceněna za vyjádření atmosféry a taneční inter-
pretaci. Choreografická  kompozice,  taneční  výkon,  výraz  nebo 
technika  pohybu  jsou  často  oceňovanými  aspekty,“  přiblížila 
ředitelka ZUŠ Otrokovice Milada Grimová. Na základě oceně-
ní a postupu do celostátního kola získali žáci možnost zúčastnit 
se Festivalového léta, konaného v první polovině září v chorvat-
ských městech Podgora a Igrane. V úsilí o co nejlepší výsledek 
podpoří nadanou mládež také město Otrokovice 20 tisíci korun na  
úhradu  nákladů na autobusovou dopravu do zahraničí.      (kru)

zastávka na náměstí 3. května se na čas přestěhovala
Provizorní  zastávka  slouží  od počátku  srpna pasažérům na ná-
městí  3.  května. Přesun dále ve  směru na Baťov  je nutný kvů-
li  revitalizaci  severovýchodní  části  náměstí. K datu 20.  září  se 
lidé dočkají nové zastávky ve stávajícím místě u kostela. „Plo-
cha  nové  zastávky  bude  vydlážděna  ze  zámkové  dlažby  šedé 
barvy,  zakončena bezbariérovým obrubníkem a pro  slabozraké  
červenou náklepovou dlažbou doplněnou o kontaktní pás vede-
ný kolmo na osu předních dveří přistaveného vozidla. Počítáme 
s  novými  lavičkami,  informační  tabulí,  prodejním  automatem 
na jízdenky i odpadkovým košem,“ upřesnil starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek. Při nepřízni počasí se lidé budou moci schovat 
v přístřešku o rozměrech 5,6 x 1,8 metru z ocelových zinkova-
ných nosných prvků s prosklenou výplní. Prosvětlená vitrína vy-
plní jednu z bočních stěn.     (kru)

v 10. ročníku o nejkrásnější květinovou výzdobu                
budou uděleny speciální ceny
Ještě  do  31.  srpna  je možné  se  přihlásit  do  soutěže  o  nejkrás-
nější květinovou výzdobu města Naše město v květech a zeleni. 
K  letošnímu 10.  ročníku připravilo město  za pomoci  sponzorů 
speciální ceny: v kategoriích květinová výzdoba oken a balkonů 
bytových domů a květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných 
domů je letos první místo oceněno poukazem na zahradnický ma-
teriál v hodnotě 8 000 korun, druhé místo poukazem v hodnotě 
3 500 korun a 3. místo hodnotou 2 000 korun. V kategorii výsad-
ba a údržba zeleně u podnikatelských subjektů a  institucí bude 
vyhlášeno pouze 1. místo. Vítěz dostane poukaz na zahradnický 
materiál v hodnotě 8 000 korun.  (ano)

Havárie na otrokovické křižovatce
Ve středu 8. srpna ráno došlo k havárii na kvítkovické křižovatce 
na přivaděči vody a k vývěru vody, která podemlela a poškodila 
vozovku. Situace velmi komplikovala provoz na tradičně velmi 
vytížené křižovatce. Provoz proto musela řídit policie  i otroko-
vičtí strážníci. Následující den dopoledne již byla obnovena do-
dávka vody v obchodních řetězcích a přilehlých firmách a pro-
vedlo se zaasfaltování silnice. Provoz na komunikaci byl znovu 
obnoven ve čtvrtek kolem 18. hodiny.   (red)

Aktuálně z městA

více AktuAlit nA www.otRokovice.cz
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divadlo Příběh nabídne příští sezonu pohádku i drama

Radim Botek se divákům 
představí třeba v Pohádce o lí-
ném Honzovi, kterou uvádí ot-
rokovická BeSeDA 16. září.

Zpátky do práce – tak zní název 
připraveného projektu města Ot-
rokovice, s nímž se radnice hod-
lá  ucházet  o  evropskou  dotaci. 
Záměrem města je umožnit oso-
bám nad padesát let evidovaným 
úřadem práce opětovné zařazení 
do  pracovního  procesu.  Během 
dvou  let  by  tak  došlo  k  vytvo-
ření  minimálně  deseti  nových 
pracovních  pozic,  na  nichž  by 
se vystřídalo celkem dvaadvacet 
osob. 
„Uskutečnění  tohoto  projek-

tu,  na  kterém  jsme  pracovali 
spolu se zaměstnanci městského 
úřadu  i  řediteli městských  spo-
lečností  několik  měsíců,  přes 
různé  etapy  vývoje,  by  mohlo 
pomoci  znevýhodněným  li-
dem  ve  věku  50+  evidovaným 
na  úřadu  práce.  Jde  nám  o  za-

pojení těchto lidí do práce, čímž 
získají  praxi  i  zkušenost,  které 
budou  moci  uplatnit  ve  svém 
dalším profesním životě,  to vše 
za 100% financování evropský-
mi dotacemi,“ objasnil počínání 
otrokovické  radnice  a  hlavní 
myšlenku projektu místostarosta 
Milan Plesar s tím, že s projek-
tem  Zpátky  do  práce  se  město 
Otrokovice  uchází  o  evropskou 
dotaci  v  rámci  výzvy  Evrop-
ského  sociálního  fondu  Ope-
račního  programu Lidské  zdro-
je  a  zaměstnanost.  V  případě 
úspěšného  posouzení  projektu 
v konkurenci ostatních by radni-
ce mohla  získat  100 %  nákladů 
představující  sumu  5,5 milionu 
korun pro období dvou let. „Pra-
covníci, kteří by mohli být zařa-
zeni  do  projektu,  by  pro město 

zajišťovali například informační 
a  vrátní  službu  na  městském 
úřadu,  vedení  klubové  činnosti 
v  Domovince  v  domě  s  pečo-
vatelskou  službou,  úklidové 
a údržbové práce v domech s pe-
čovatelskou službou a domě pro 
seniory. Několik pracovníků by-
chom rádi vyčlenili i na údržbu 
veřejné  zeleně,  dětských  hřišť, 
zimní  údržbu  komunikací  či 
jako dozor na přechodech u škol 
pro větší bezpečnost dětí a mlá-
deže. Počítá se také s jejich prací 
v  třídírně využitelných odpadů, 
při  zajištění  provozu  a  úklidu 
veřejné  sprchy  nebo  v  zimním 
období chodu buňky pro osoby 
bez  přístřeší,“  přiblížil  starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek. 

mgr. lenka kRuPková, 
 tisková mluvčí otrokovic

za evropské peníze nová pracovní místa 

Patnáct  minut  trvalo  otroko-
vickému  rybáři  Jiřímu Koneč-
nému, než zdolal 22. července 
více než dvoumetrového  sum-
ce.    Takový  úlovek  otroko-

vické  Štěrkoviště  již  dlouho 
nevydalo.  „Chodím  cíleně  jen 
na  sumce.  S  tímto  224  centi-
metrů  dlouhým úlovkem  jsem 
překonal  svůj  vlastní  rekord 

z  roku  1981,  kdy  jsem  chytil 
sumce  dlouhého  197  centime-
trů,“  uvedl  pyšný  rybář. Váha 
aktuálního  úlovku  je  77  ki-
logramů.  Osudnou  nástrahou 
se  mu  stal  karas  obecný.  Dle 
odhadů mohla mít ryba 30 let.  
„Hlavu  nechávám  preparovat, 
maso jsme si ugrilovali s přáte-
li,“ doplnil Jiří Konečný. Podle 
místních  rybářů  je  takto  vel-
kých  i  větších  sumců ve Štěr-
kovišti  více.  Délka  těch,  kteří 
tam byli od šedesátých let po-
stupně vysazováni, se odhadu-
je přes 250 centimetrů. Sumec 
se  dožívá  až  50  let  a  dorůstá 
délky 300 centimetrů.    (ano), 
foto: archiv J. konečnéHo

Rybář vylovil na štěrkovišti rekordního sumce



Vážení SPoLuoBČAnÉ,
prostřednictvím  dotazníků  spo-
kojenosti  jsme od Vás obdrželi 
celou  řadu  podnětů.  Převážná 
část, a to signalizují rovněž vý-
sledky této první etapy naší do-
tazníkové akce, vyjadřuje  spo-
kojenost  s  naší  prací. Nicméně 
setkáváme se rovněž s podněty, 
které nás nikterak nešetří. Část 
výtek je naprosto oprávněných, 
ale  velmi  často  kritické  pohle-
dy  na  činnost  radnice  souvisí 
s malou,  někdy  téměř  nulovou 
informovaností  předkladatelů. 
A  protože  si myslím,  že  infor-
movat  občany  o  dění  v  našem 
městě  je  jednou  ze  základních 
povinností  samosprávy,  budu 
se  těmito podněty na stránkách 
Otrokovických novin zabývat či 
odpovídat  na  případné  dotazy. 
Soustředím  se  spíše  na  témata, 
která  byla  častěji  zmiňována. 
Všechny otázky a podněty jsem 
rozčlenil  do  několika  oblastí. 
Tou první, kterou bych se chtěl 
zabývat, je oblast informačních 
kanálů  vedoucích  od  radni-
ce  k  občanovi,  případně  zpět. 
Nejčastější dotazy a podněty se 
týkaly Městské televize Otroko-
vice, webových stránek a infor-

mačního výstražného a varova-
cího systému.
Příjem  Městské  televize 

Otrokovice  je  možný  pouze 
na  území  našeho  města,  a  to 
v kabelové síti UPC a v interne-
tové  síti  společnosti TC  servis. 
Další možností je spustit jednot-
livé  reportáže  v  archivu  na  in-
ternetu prostřednictvím stránek 
www.televizeotrokovice.cz. 
Naše televize nevysílá prostřed-
nictvím  pozemních  vysílačů, 
tedy  není  možné  ji  přijímat 
přes  běžné  anténní  rozvody. 
Takto šířen byl i dřívější pořad 
Minuty Otrokovic. Městská te-
levize  ve  srovnání  s  dřívějším 
pořadem  Minuty  Otrokovic, 
který dodavatelsky poskytovala 
externí firma, přináší podstatně 
více informací a zpráv ve formě 
videa i infotextu. Zjednodušeně 
řečeno,  za  stejné  peníze  mno-
hem  více  muziky.  Stále  pra-
cujeme  také  na  rozšíření mož-
ností  příjmu  vysílání  i  úpravě 
vysílacího  schématu  tak,  aby 
přinášelo  co  nejvíce  potřeb-
ných  a  požadovaných  infor-
mací občanům města. Po dobu 
prázdnin,  kdy  se  podle  licence 
udělené  Radou  pro  rozhlasové 

a televizní vysílání reprízují na-
točené pořady,  se připravovalo 
upravené vysílací schéma podle 
přání  diváků.  Ve  vysílání  tak 
naleznete například krajský ma-
gazín, pracuje se na výměnném 
programu  s  kabelovou  televizí 
Napajedla,  uvidíte  zdravotní 
či  sociálně-pracovní  poradnu 
a další. Speciálně se chceme vě-
novat v medailoncích význam-
ných obyvatelům našeho města. 
Změny  se  dočká  například  in-
formace o počasí..
Internetové  stránky  města 

www.otrokovice.cz  jsou  pravi-
delně aktualizovány a obsahují 
všechny  potřebné  informace 
od úřední desky až po  zajíma-
vosti  z  města.  V  roce  jejich 
vytvoření  získalo  ocenění  mi-
nisterstva  vnitra  „Objev  roku 
2006“  za  originální  a  infor-
mačně  přínosné webové  strán-
ky.  Průběžně  byl  systém  mo-
dernizován  a  rozšiřován,  byly 
vloženy  další  důležité  odkazy, 
například  sumář  veřejných 
zakázek,  registrace  SMS,  od-
kazy  na  významné  investiční 
akce,  jejich  vizualizace  a  zá-
kladní  pojmenování,  kalendář 
kulturních  a  sportovních  akcí 
a jiné. O tom, že také dnes jsou 
na  slušné  úrovni,  svědčí  oce-
nění časopisem Veřejná správa 

(7/2012).  Aby  webové  strán-
ky  odpovídaly  požadavkům 
rychle se měnící doby, již dnes 
pracujeme na jejich nové podo-
bě,  na modernizaci  spočívající 
v systémových změnách, dopl-
nění o moderní prvky  i  změně 
vzhledu tak, aby byly přehledné 
a pro uživatele přívětivé.
Informační  výstražný  a  va-

rovací systém (IVVS) je využí-
ván pro hlášení signálů a zpráv 
v  krizových  situacích. Otroko-
vice  v  minulosti  i  v  současné 
době kladou velký důraz na in-
formovanost  občanů  v  případě 
ohrožení.  Základním  pilířem 
systému  je  126  ozvučených 
míst  rovnoměrně  rozmístěných 
v katastru města. Společně s vý-
vojem  techniky  byly  postupně 
modernizovány  a  nahrazeny 
bezdrátovými  rozhlasovými 
hlásiči,  umožňujícími  vysílat 
kvalitnější signály. Toto prově-
řují pracovníci krizového řízení, 
přičemž  sledují  pokrytí  oblasti 
akustickým  signálem  a  srozu-
mitelnost  reprodukované  infor-
mace. Pravdou  je, že si někteří 
ze spoluobčanů stěžují na nesro-
zumitelnost  hlášení.  Přiznejme 
si, že je to často způsobeno in-
stalací nových plastových oken, 
která jsou mimo jiné určena prá-
vě k tlumení hluku zvenčí, a tak 

snižují  slyšitelnost  hlásičů.  Ne 
vždy  je  to  však  jediná  příčina. 
Leckdy přenos informace kom-
plikuje směr větru či jiné nepří-
znivé  povětrnostní  podmínky. 
Proto  jsme od května  loňského 
roku  iniciovali  vznik  systému 
krizových  SMS  (aktuálně  659 
uživatelů  této  služby).  Jedná 
se  o  jednoduché,  komplexní 
a pohodlné řešení pro rozšíření 
a  zkvalitnění  informovanosti 
občanů našeho města při vzniku 
nenadálé, mimořádné či krizové 
situace. Služba, k níž se můžete 
zaregistrovat zdarma, umožňuje 
zasílání  důležitých  informací 
na  zaregistrovaná  čísla  formou 
krátkých textových zpráv. Celý 
systém je pak doplněn možností 
přímého  vystoupení  starosty  či 
jiné pověřené osoby v městské 
televizi  a  další  doplnění  infor-
mací v tomto médiu na tzv. liště 
(textová zpráva v dolní části te-
levizní obrazovky).
Vážení  spoluobčané,  snažil 

jsem  se  stručně  a  srozumitelně 
odpovědět  na  nejčastější  otáz-
ky a podněty směřované k výše 
uvedeným  tématům.  V  dalším 
vydání  Otrokovických  novin 
bych se  rád věnoval oblasti  in-
vestic.

mgr. Jaroslav Budek, 
 starosta otrokovic

OtrOkOvické
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P O T Ř E B U J E T E   O V Ě Ř E N Ý   V Ý P I S ? 
 

 KATASTR NEMOVITOSTÍ 
 REJSTŘÍK TRESTŮ 
 OBCHODNÍ REJSTŘÍK 
 A DALŠÍ 

 

V Š E  N A  J E D N O M   M Í S T Ě   N A   P O Č K Á N Í ! 
 

Městský úřad Otrokovice (budova č. 2) 
kancelář MATRIKY, č. dv. 108 a 110 

 

 

 

 

 

1. Jak často vyřizujete své 
záležitosti na městském 
úřadě?   
a)   alespoň jednou     
  týdně   
b)  vícekrát v měsíci   
c)  cca 1x za měsíc   
d)  příležitostně

2. vyhovují vám úřední 
hodiny městského úřadu?  
a)  ano     
b)  ne 

3. které pracovní dny v týd-
nu považujete za nejvýhod-
nější pro návštěvu městské-
ho úřadu (můžete označit 
více dnů)?
a)  pondělí     
b)  úterý   
c)  středa   
d)  čtvrtek   
e)  pátek   

4. uveďte čas, který by vám 
nejvíce vyhovoval pro ná-
vštěvu:   
a)    8–10   
b)  10–12   
c)  12–14   
d)  14–16   
e)  16–18   

5. vyhovoval by vám re-
zervační systém (možnost 
objednání času schůzky 
s konkrétním úředníkem 
předem?

a)  ano   
b)  ne   
 
6. Pokud Ano, u kterých 
agend (záležitostí)?  
   
   

vaše údaje:   
7. Pohlaví:   
a)  muž     
b)  žena   
 
8. věk:    
a)  do 20 let     
b)  21–35 let  
c)  36–45 let  
d)  46–55 let    
e)  56–65 let  
f)  66 a více     

9. nejvyšší ukončené vzdělá-
ní:    
a)  základní     
b)  vyučen/a     
c)  středoškolské   
d)  vyšší odborné   
e)  vysokoškolské 
 
10. v otrokovicích:  
a)  žiji     
b)  pracuji     
c)  studuji     
d)  podnikám 
e) jiné - např. vyřizuji úřední 
záležitosti   

11. návrhy, podněty, vyjád-
ření:    
  
    
   

       dotAzník sPokoJenosti 
Vážení občané, Městský úřad Otrokovice chce pracovat k Vaší úplné spokojenosti. Pomozte nám ze-
fektivnit práci pro Vás vyplněním tohoto dotazníku spokojenosti. Pokud se rozhodnete dotazník vy-
plnit, vystřihněte jej a odevzdejte na informacích Městského úřadu Otrokovice. Najdete jej i v elek-
tronické podobě na www.otrokovice.cz. V tomto čísle je uvedena část b) - úřední hodiny Městského 
úřadu Otrokovice. V příštích číslech Otrokovických novin najdete další dotazy. 

V období duben–červen 2012 
měli občané města Otrokovice 
možnost vyjádřit se k prostře-
dí Městského úřadu Otrokovi-
ce prostřednictvím Dotazníku 
spokojenosti,  část  a).  Tento 
dotazník  bylo možno  vyplnit 
přímo na webových stránkách 
města nebo  jej  fyzicky vložit 
do speciálně k tomu určených 
schránek umístěných v  infor-
macích  první  budovy  MěÚ 
Otrokovice,  v  Otrokovické 
BESEDĚ, v pobočkách měst-
ské  knihovny  a  v  klubech 
důchodců. Na  těchto místech 
a  také  v  květnovém  vydání 
Otrokovických  novin  byly 
k  dispozici  formuláře  dotaz-
níku.
„Potěšilo nás množství vy-

plněných  dotazníků  i  reakce 
a  připomínky  občanů  k  čin-
nostem,  které  radnice  vyko-
nává. Je vidět, že občané mají 
zájem o dění ve svém městě,“ 
zmínil  starosta Otrokovic  Ja-
roslav Budek.
Celkem  bylo  odevzdáno 

323  vyplněných  dotazní-
ků,  z  toho  byla  největší  část 

vyplněna  prostřednictvím 
webových  stránek  města. 
Nejčastěji  odpovídaly  ženy 
středoškolského  vzdělání  tr-
vale  žijící  v  Otrokovicích. 
Z odpovědí vyplývá, že nejví-
ce  informací  o  městě  čerpají 
lidé  z  Otrokovických  novin 
a  internetových  stránek měs-
ta.  Informační  zdroje  se  jim 
zdají  dostačující,  avšak  při-
šlo i několik podnětů k jejich 
modernizaci. Většina  respon-
dentů  vyjádřila  spokojenost 
s  prostředím  městského  úřa-
du.  Další  podněty  se  týkaly 
životního  prostředí  (přede-
vším  čistoty  města),  investic 
(sportoviště,  parkovací  mís-
ta,  oprava  chodníků,  dětská 
hřiště,  rekonstrukce  náměs-
tí  apod.)  a  oblasti  sociální. 
„Vážení  občané,  děkuji Vám 
všem  za  názory,  které  jste 
prostřednictvím  dotazníku 
vyjádřili. Naším cílem je sna-
žit se o stále větší kvalitu naší 
práce  a  zlepšování  prostředí 
ve  městě.  Těším  se  na  Vaše 
další podněty a názory,“  uve-
dl starosta.  (kru)

vyhodnocení dotazníku spokojenosti, část 
a) – prostředí městského úřadu otrokovice

okénko stARosty

Práce městského úřadu otrokovice viděná vašima očima



VEŘEJNÁ SPRCHA
Veřejná sprcha v Otrokovicích je vhodné řešení k zajištění osobní hygieny pro občany, kteří ne-
mají možnost nebo nejsou schopni si provedení hygieny zajistit jiným způsobem (např. z důvodu 
odpojených energií v domácnosti, lidé bez přístřeší apod.). Veřejnou sprchu mohou využívat ob-
čané z řad široké veřejnosti za jednorázový poplatek 20 Kč. Celková doba sprchování činí 5 minut 

s možností opakovaného zastavení a spuštění tekoucí vody.
Veřejná sprcha se nachází na ulici Havlíčkova č. p. 1888, v objektu veřejného WC u místního 

tržiště. Nedaleko budovy veřejné sprchy a WC je zastávka MHD – Pošta (ve směru k vlakovému 
nádraží) a také městský park před budovou polikliniky.

Podle  nařízení  EU  a  novely 
zákona  o  cestovních  dokla-
dech  byly  zápisy  dětí  v  pa-
sech  rodičů  platné  pouze 
do 26. června 2012.  Po tom-
to  datu  mohou  děti  cestovat 
již  jen  s  vlastním  cestovním 
dokladem  nebo  občanským 
průkazem.  Ten  se  nově  vy-
dává  i  dětem mladším 15  let 
a  lze  jej  využít  k    cestování 
v  EU.    Skončením  platnosti 
zápisu  dětí  v  pasech  rodičů 
nekončí  platnost  cestovních 
dokladů rodičů. Požádat o vy-
dání  cestovního  dokladu  lze 
na  místně  příslušném  úřadě 

obce  s  rozšířenou  působnos-
tí  dle  místa  trvalého  pobytu. 
Zákonný zástupce dítěte před-
kládá  rodný  list  dítěte  a  svůj 
občanský  průkaz.  Žádost  se 
pořizuje  elektronicky  včetně 
pořízení fotografie, a je proto 
nutná  i  účast  dítěte.  Správ-
ní  poplatek  za  vydání  pasu 
je  u  dítěte  do  15  let  100 Kč, 
v případě vydání občanského 
průkazu  osobě  mladší  15  let 
50 Kč.  Podrobnější  informa-
ce poskytne MěÚ Otrokovice 
na tel. 577 680 232-3.  
 Bc. marcel nemček, 
 vedoucí odboru ev.-správního

z jednání Rady měs-
ta otrokovice 16. 7. 2012
Rada  města  Otrokovice 
na svém „prázdninovém“ jed-
nání  projednala  celkem  40 
bodů, k nimž přijala usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.
otrokovice.cz  v  sekci  Doku-
menty města. 
Rada města schválila ukon-

čení smluvního vztahu k neby-
tovým prostorám na náměstí 3. 
května 1342 (Rallye bar) mezi 
pronajimatelem  městem  Ot-

rokovice  a  nájemcem  panem 
Tomášem  Kubou  z  důvodu 
neplacení  nájemného.  Radní 
zároveň vyhlásili záměr města 
Otrokovice  pronajmout  tyto 
nebytové  prostory  dalším  zá-
jemcům. 
Radní  poté  schválili  vyna-

ložení  200  tisíc  korun  z  roz-
počtu  města  na  opravy  a  re-
vitalizaci  systému  odvádění 
povrchových  vod  v  místní 
části  Kvítkovice.  V  dalším 
průběhu jednání se rada města 
zabývala a také schválila uza-
vření  nájemní  smlouvy  mezi 

městem  Otrokovice  a  společ-
ností MITAS, a.s. na části po-
zemků o  celkové výměře 536 
čtverečních  metrů  pro  účely 
zřízení provizorní komunikace 
po dobu výstavby „Výrobního 
Komplexu  AGRO  Otrokovi-
ce.“ 
Radní  se  poté  zabývali  zá-

měry města pronajmout měst-
ské  pozemky,  jejich  výpůjč-
kami a také věcnými břemeny 
přes  pozemky  ve  vlastnictví 
města Otrokovice.  
 Ing. Milan PlesAR, 
 místostarosta města
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z jednání Rady města otrokovice

změny při cestování s dětmi už platí

Oznámení termínu uzávěrky 58. kola výběru zájemců o úvěr 
z Fondu  rozvoje bydlení. Termín uzávěrky pro podání žá-
dostí 58. kola výběrového řízení 30. září 2012. 
Formuláře  k  podání  žádosti  spolu  s  výpisem  z  uvedeného 
předpisu  jsou  k  dispozici  v  informacích Městského  úřadu 
Otrokovice. Tam se také vyplněné žádosti podávají. 

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908

In
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Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších  předpisů  město  Otrokovice  vyhla-
šuje výBěRové řízení nA PRonáJem 
neBytovýcH PRostoR v Přízemí 
oBJektu č.P. 1342, nám. 3. květnA, 
otRokovice o celkové výměře 227,35 m2, 
na parcele č.st. 2554 v k. ú. Otrokovice, (zkolau-
dováno k účelu užívání jako bar), za  následují-
cích podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 10. 2012 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 1 000 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
b)  bude hrazeno  čtvrtletně  dopředu,  nejpozději 
do 5. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí a
může  být  každoročně  upraveno  o  %  inflace 
za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem  
roku ČSÚ,    
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor,
3.  účastník  výběrového  řízení  ve  své  žádosti 
uvede  navrhovanou  výši  nájemného  za m2/rok 
a účel nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti 
doloží kopii živnostenského oprávnění nebo ko-
pii výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlou-
vy  doloží  originál  potvrzení  o  bezdlužnosti 
ve vztahu k České správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a cel-
nímu úřadu  a  čestné  prohlášení  o  bezdlužnosti 
ve vztahu k městu Otrokovice a městem zříze-
ným organizacím. 

6. v souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze 
dne  7.  2.  2011,  bude  součástí  nájemní  smlou-
vy  i  závazek,  že  v  pronajímaných  nebytových 
prostorech nebudou umisťovány a provozovány 
výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterij-
ní  terminály  a  jiná  obdobná  technická  zařízení 
umožňující  interaktivní  hraní  her  s  peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných obdobných hrách, ve znění poz-
dějších předpisů.
7.  nájemce před  podepsáním nájemní  smlouvy 
uhradí  pronajímateli  kauci  ve  výši  čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude 
použita  v  případě,  že  nájemce  nebude  platit 
řádně  nájem  a  služby  s  nájmem  spojené  a  při 
ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude tato kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena nájemci.
8.  uzávěrka  výběrového  řízení:  5. 9. 2012 
v 10.00 hod.
Výběrové  řízení  vyhodnocuje  na  neveřejné 

schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku před-
mětných  prostor  je  nutné  předem  dohodnout 
na  tel.:  577  662  313,    případně  602  788  515 
(p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva Ka-
dlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou 

v zalepené obálce s označením: „Výběrové říze-
ní nám. 3. května 1342 “ na adresu: TEHOS, s. 
r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  
Otrokovice
zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Délka sprchování: 5 minut
Cena za jednorázový vstup: 20  Kč
Celková doba návštěvy: 20 minut

PRovozní doBA: 
pondělí 10.30–13.30 hod., středa 16.30–18.30 

hod., čtvrtek 10.30–12.30 hod.

děti si užily prázdniny v lesích

Kabinety,  nezbytná  zázemí 
pro  učitele  i  úložiště  učebních 
pomůcek,  jsou  na  mnohých 
školách dokladem toho,  jak vy-
padalo  školství  před  čtyřiceti 
lety. V přesně takovém stavu se 
nacházelo  ještě  v  červnu  i  pra-
coviště kantorů na ZŠ Trávníky. 
Ředitelka  školy  Jana  Večeřová 
se ale s takovou situací spokojit 
nechtěla  a  naplánovala  obnovu 
vybavení kabinetů. 
Rekonstrukce  je  rozdělena 

do dvou etap.  Jako první obno-
vením  procházejí  nejvíce  zane-
dbané kabinety. „Jedná se o za-
staralý sektorový nábytek. Úplně 
chyběly počítačové stoly. V tris-

tním  stavu  byly  židle  a  podla-
hoviny,“  popsala  stávající  stav 
ředitelka ZŠ Trávníky.
Pro  první  etapu  je  třeba  dle 

předběžného  odhadu  500  tisíc 
korun.  „Na  rozdíl  od  moder-
nizace  učeben  nelze  vybavení 
kabinetů  řešit  projektem  s  do-
tací  z  EU. V  rámci  provozních 
prostředků si takové výdaje také 
nemůžeme  dovolit.  Sáhli  jsme 
proto do  investičního  fondu or-
ganizace, ve kterém  je aktuálně 
600  tisíc  korun,“  přiblížila  ře-
ditelka  s  tím,  že  rekonstrukce 
kabinetů je nezbytná i vzhledem 
k tomu, že tvoří důležitý prostor 
pro přípravu na výuku.    (red)

učitelé mají nové vybavení kabinetů 

Úžasný kus prázdnin zažily ot-
rokovické děti na prázdninovém 
táboře  v  Pohořelicích.  V  les-
ním  údolí  daleko  od  civilizace 
strávili  malí  táborníci  čtrnáct 
dní  pod  dohledem  zkušených 
vedoucích.  Ti  pro  děti  již  více 
než deset let připravují poutavý 
a pestrý program. Letos se dět-
ský tábor nesl v duchu lidových 
i  současných  řemesel,  takže 
si  děti  vyzkoušely  práci  nejen 
zedníků  či  tesařů,  ale  i  dalších 

v  současné době  již méně  zná-
mých řemeslníků.
Na  sedmdesát  ratolestí  se 

účastnilo  tábora  díky  přispění 
dobrovolných  hasičů  z Kvítko-
vic, kteří se nejen podíleli na or-
ganizaci celého pobytu, ale také 
předvedli dětem tradiční ukázky 
zásahu  při  likvidaci  požáru  či 
první pomoc. Nezapomenutelné 
zážitky si děti přivezly také z tá-
borové kuchyně, kde jim kucha-
ři doslova podstrojovali.   (kra)

Dne  14.  června  se  v  Domově 
pro seniory Burešov uskutečni-
lo krajské kolo  III.  ročníku ce-
lomoravské  soutětě  v  petanque 
Morava  Cup,  jejímž  pořadate-
lem  je  Asociace  poskytovatelů 
sociálních služeb a Zlínský kraj.
Náš Charitní domov Otroko-

vice reprezentovalo družstvo tří 
mužů, seniorů, a to pan Bubela 
Karel, Kamas Jaroslav a Kelnar 
Josef. Turnaje  se  zúčastnilo 12 
družstev  seniorů  ze  Zlínského 
kraje.  Družstva  byla  tříčlenná 

a  každé  družstvo  mělo  jedno-
ho  nehrajícího  kapitána  z  řad 
pracovníků. Tím  letos byla pro 
mužstvo  CHaritního  domova  
paní Vlčková Zdeňka. Pořadate-
lé na místě rozhodli, že se kvůli 
počasí nebude soutěžit v petan-
gue na zahradě, ale budeme hrát 
tzv.  čáru  v  jídelně.  A  to  nám 
šlo.  Byli  jsme  na  druhém mís-
tě v soutěži dvou týmů po šesti 
družstvech  a  postoupili  jsme 
do finále! Porazilo nás jen jedno 
družstvo,  a  to  již  tradiční  vítěz 

z Domova seniorů v Holešově. 
Byli  jsme  druzí  a  postoupili 
jsme do národního kola soutěže 
23. srpna opět na Burešově!
Přestože  víme,  že  není  dů-

ležité  vyhrát,  ale  zúčastnit  se, 
měli  jsme  z  pohárů  velkou  ra-
dost. Vyhráli jsme totiž i pohár 
za nejstaršího účastníka soutěže 
i za nejstarší družstvo. V součtu 
měli naši tři soutěžící 258 let.

mgr. zdeňka vlčková, 
 vedoucí Charitního domova  
 otrokovice

seniorům se skvěle dařilo v turnaji petanque
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7. září od 14 do 18 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Přílet z PRázdnin  – Zábavné odpoledne pro děti. Velký sál plný atrakcí – ská-
kací hrady, trampolína, malování a velké míče.   vstupné: 30 kč

15. září v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
tAneční záBAvA se skuPinou tABák – kABát RevivAl
Předkapela Darkil. Občerstvení zajištěno.  vstupné: 80 kč

16. září v 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Studio T Zlín a Divadlo Příběh Otrokovice uvádějí: 
PoHádkA o líném Honzovi –  Sleze Honza někdy z pece, nebo už je veške-
rá snaha marná? Nesmrtelná česká pohádka v podání „nesmrtelného“ ochotnického 
souboru Studio T za přispění Divadla Příběh Otrokovice. V hlavní roli Radim Botek. 
Režie:Vilma Štěpánová.   vstupné: 40 kč

23. září v 17 hod. velký sál Otrokovické BESEDY
BylA noc kRásná, máJová… – Pořad k Roku seniorů. Nejen senioři si mo-
hou zatancovat a zazpívat se souborem Zdeňka Černohouze, který zahraje písničky 
známých a populárních autorů (F. Mikulecký, K. Hašler, J. Vejvoda, K. Vacek a dal-
ší.) Občerstvení zajištěno.   vstupné: 50 kč

27. září v 19.30, velký sál Otrokovické BESEDY
Divadlo TYJÁTR uvádí derniéru: JAn dRdA – dAlskABáty Hříšná ves 
aneb zAPomenutý čeRt – Nové nastudování slavné pohádkové hry s písnička-
mi. V režii Radka Chmely a scéně Lukáše Lacigy se představí v hlavních rolích Olga 
Brožová a Radek Chmela.   vstupné: 70, 60 a 50 kč

Připravujeme na říjen: 
10. října v  19 hod. koncert HONZY a FRANTIŠKA NEDVĚDŮ
„souHvězdí JiskeR“
Vstupné: 300, 280 a 260 Kč. Slosování vstupenek o ceny.
Rezervace a prodej v pokladně Otrokovické BESEDY, tel. 571 118 103, nebo pred-
prodej@beseda.otrokovice.cz

27. října  od 16 hod., Otrokovická BESEDA
6. ročník festivalu blues a jižanského rocku stetson And BouRBon 
www.stetson-burbon.cz vstupné: v předprodeji 120 kč, na místě 150 kč. sloso-
vání vstupenek o ceny. Rezervace a prodej v pokladně Otrokovické BESEDY, tel. 
571 118 103, nebo predprodej@beseda.otrokovice.cz

záJezd

15.  září  termální  lázně dunAJská stRedA.  Odjezd  v  5.30  od Hotelu Baťov/
Spol. dům a v 5.40 hod. od Otrokovické BESEDY. cena zájezdu 400 kč, nezahrnuje 
vstupné a pojištění.

kino BesedA

čtvrtek 6. září v 17 hodin, USA 2012 – 127 min
sněHuRkA A lovec – dobrodružný, fantasy, akční, drama    
Přístupno      vstupné 65 kč

čtvrtek 6. září v 19,30 hodin, Česko 2012 – 90 min.
Poslední výkřik – krimi, horor    
Přístupno od 15 let  vstupné 65 kč

čtvrtek 13. září v 17 hodin, USA 2012 – 94 min, český dabing
loRAx – animovaný, rodinný, komedie, fantasy   
Přístupno vstupné 65 kč

čtvrtek 20. září v 19 hodin, USA 2012 – 83 min
diktátoR – komedie     
Přístupno od 15 let      vstupné 65 kč

čtvrtek 27. září v 19 hodin, Rusko 2011 – 134 min, titulky 
fAust – drama, fantasy     
Přístupno                vstupné 80 kč

Připravujeme na říjen:  Bastardi 3, vrtěti ženou, iron sky, love, madagaskar 3

  ZÁŘÍ

PoHyBové kuRzy
kurzovné září – leden
JÓGA – 400 Kč
úterý 10.00 –11.30
JÓGA – 600 Kč
pátek 17.30–19.00 
CVIČENÍ NA ŽIDLI – 500 Kč
čtvrtek 10.00–11.00
čtvrtek 17.00–18.00
ŘECKÉ TANCE – pro mládež a do-
spělé – 400 Kč
neděle 17.00–17.45 
neděle 18.00–18.45 
TAEKWON-DO – pro děti 5–7 let 
– 400 Kč
středa 15.00–16.00
TAEKWON-DO  –  pro  děti  8  let 
a výše – 400 Kč
středa 16.00–17.00
ZDRAVOTNÍ  CVIČENÍ  –  cena 
po dohodě s lektorem
úterý 16.15–17.45 
FAT-BURNER – 500 Kč
úterý 18.30–19.30 
BODY and MIND – 500 Kč
úterý 19.30–20.30 
TAJČI    –    pro  začátečníky  – 
1 000 Kč
úterý 19.00–20.30 
čtvrtek 9.00 –10.00
TAJČI – pro pokročilé – 1 000 Kč 
úterý 17.30 –19.00 
CVIČENÍ  PRO  TĚHULKY 
NA BALONECH – 80 Kč/hod
středa 17.00–18.00 
CVIČENÍ  NA  BALONECH  – 
500 Kč

středa 18.00–19.00  
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 
od 6 do 12 měsíců - cena po dohodě 
s lektorem
pondělí 9.00–9.45
CVIČENÍ  PRO  RODIČE  S  DĚT-
MI od 1 do 1,5 let - cena po dohodě 
s lektorem
středa 9.00–9.45
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 
od 1,5 do 2,5  let  - cena po dohodě 
s lektorem 
středa 10.00–10.45
HRÁTKY S RYTMEM A PÍSNÍ – 
pro rodiče s dětmi – 400 Kč 
pondělí 10.00–10.45
AFRO  BUBNOVÁNÍ  –  pro  děti 
od 8 let – 400 Kč
pátek 16.00–17.30
AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ – pro do-
spělé – 500 Kč
pátek 19.00–20.00
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ – pro 
celou rodinu – 80 Kč/hod./osoba
neděle 10.00–12.00 - 1x měsíčně
DĚTSKÁ TANEČNÍ A POHYBO-
VÁ  PRŮPRAVA  –  pro  soutěžní 
společenský tanec 6–9 let – 1 200 Kč
středa 16.30–17.30
TANEČNÍ HODINY – pro mládež 
a dospělé – začátečníci - cena po do-
hodě s lektorem
středa 18.00–19.30
TANEČNÍ HODINY – pro mládež 
a dospělé – mírně pokročilé  - cena 
po dohodě s lektorem
středa 19.45–21.15
ORIENT PRO SENIORY – 400 Kč

čtvrtek 11.00–12.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – děti začá-
tečníci 5–6 let – 400 Kč
pondělí 16.00–17.00
ORIENTÁLNÍ  TANCE  –  děti  po-
kročilí 8–11 let – 400 Kč
pondělí 17.00–18.00
ORIENTÁLNÍ  TANCE  –  děti  po-
kročilí 12–15 let – 400 kč
pondělí 18.00–19.00
ORIENTÁLNÍ  TANCE  –  dospělí 
začátečníci – 500 Kč
pondělí 19.00–20.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – děti začá-
tečníci 7–10 let – 400 Kč
čtvrtek 16.00-17.00
ORIENTÁLNÍ  TANCE  –  dospělí 
mírně pokročilí a pokročilí – 500 Kč
čtvrtek 19.00–20.00

Rukodělné kuRzy
kurzovné září–leden
KERAMIKA  pro  dospělé  – 
3 000 Kč
pondělí 17.30–19.30 
středa 18.30–20.30 
PATCHWORK – 1 500 Kč
pátek 15.00–18.00 
KREATIVNÍ  KURZY  –  pro  děti 
od 8 let – 400 Kč
úterý 16.30–17.30 
KREATIVNÍ KURZY – pro dospě-
lé – 500 Kč
čtvrtek 16.30–17.30
KRESBA  I.  –  pro  děti  od  12  let  – 
500 Kč
čtvrtek 17.00–18.30
KRESBA II. – pro dospělé – 600 Kč

čtvrtek 19.00–20.30
PALIČKOVÁNÍ – 600 Kč
středa 16.30–18.30

JAzykové kuRzy
kurzovné září – červen
ANGLICKÝ  JAZYK  pro  seniory-
začátečníci – 2 400 Kč
pondělí 9.00–10.30
ANGLICKÝ JAZYK pro seniory - 
pokročilí – 2 800 Kč
pondělí 10.30–12.00
ANGLICKÝ JAZYK pro začáteční-
ky – 3 200 Kč
pondělí 17.30–19.00
ANGLICKÝ JAZYK pro mírně po-
kročilé – 3 600 Kč
pondělí 16.00–17.30
ANGLICKÝ  JAZYK  pro  středně 
pokročilé – 3 600 Kč
středa 16.30–18.00
ANGLICKÝ  JAZYK  pro  více  po-
kročilé – 3 600 Kč
středa 18.00–19.30
ŠPANĚLSKÝ JAZYK pro začáteč-
níky – 3 200 Kč
úterý 18.30–20.00 
ŠPANĚLSKÝ  JAZYK  pro  mírně 
pokročilé – 3 600 Kč
čtvrtek 18.10–19.40
ŠPANĚLSKÝ  JAZYK pro  středně 
pokročilé – 3 600 Kč
čtvrtek 16.30–18.00
ITALSKÝ JAZYK pro začátečníky 
– 3 200 Kč
úterý 16.30–18.00
ITALSKÝ  JAZYK  pro  mírně  po-
kročilé – 3 600 Kč

úterý 18.00–19.30
FRANCOUZSKÝ  JAZYK  pro  za-
čátečníky – 3 200 Kč
středa 19.00–20.30
NĚMECKÝ JAZYK pro začáteční-
ky – 3 200 Kč
pondělí 19.00–20.30
NĚMECKÝ  JAZYK  pro  seniory  - 
začátečníci – 2 400 Kč
úterý 9–10.30
NĚMECKÝ JAZYK pro mírně po-
kročilé – 3 600 Kč
pondělí 16.00–17.30
NĚMECKÝ  JAZYK  pro  seniory  - 
mírně pokročilí – 2 800 Kč
úterý 10.30–12.00
NĚMECKÝ JAZYK pro pokročilé 
– 3 600 Kč
pondělí 17.30–19.00
RUSKÝ JAZYK pro začátečníky  – 
3 200 Kč
středa 17.30–19.00
RUSKÝ  JAZYK  pro  pokročilé  – 
3 600 Kč
středa 16.00–17.30
ZNAKOVÝ  JAZYK  začátečníci  – 
3 200 Kč
čtvrtek 10.00–11.30
čtvrtek 15.00–16.30
ZNAKOVÝ  JAZYK  pokročilí  – 
3 600 Kč
čtvrtek 18.00–19.30

PřiHlášky, infoRmAce 
571 118 103, 724 411 148 
Kozlová  Marcela,  predprodej@
beseda.otrokovice.cz

nabídka zájmových kurzů v otrokovické Besedě pro školní rok 2012/2013

30. září v parku před Hotelem Baťov/Společenský dům 

micHAlská Pouť
10.00     Zahájení představiteli města Otrokovice 
10.10–12.00  DH HRADČOVJANKA   
13.00–14.00 CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ  – pořad pro děti - Pavel Novák ml. 
                                                                    se skupinou 
14.30–15.30  DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
16.00–17.00  „ZASTAVME ČAS“ – největší hity Pavla Nováka zpívá Pavel Novák  
ml. se skupinou              
Moderátor:  Radek  Chmela.  Rezervace  míst  na  stánky  a  zaplacení  zálohy 
v Technických službách Otrokovice, ul. K. Čapka 1256, p. Kunderová, 577 927 997 
od 15. září od 7.00 do 23. září do 10.00.
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pátek 24. srpna–neděle 2. září, kuželna Sportcentrum Apollo
x. Ročník memoRiálu milAnA mRAzíkA 
Turnaj registrovaných i amatérských hráčů. Hrací termíny pondělí 
až pátek 15–21 hodin, sobota 9.30–20 hodin, neděle 9.30–18 hodin. 
Neděle 2. září od 15 hodin vyhlášení výsledků.

sobota 25.–neděle 26.  srpna, sportovní hala Štěrkoviště 
tiRex JunioR HAndBAll cuP 2012
Turnaj v házené starších dorostenek. Začátek v sobotu v 10 hodin.

úterý 28. srpna od 9 do 15 hodin v herně stolního tenisu v Otrokovicích
sAmARitán 2012
Charita  sv. Anežky Otrokovice pořádá  turnaj  ve  stolním  tenise,  jenž  je  realizován 
v rámci projektu Samaritán – služby pro lidi bez domova.

pátek 31. srpna–neděle 2. září, sportovní hala Štěrkoviště 
tiRex HAndBAll cuP 2012
Mezinárodní turnaj v házené žen. Zahájení v pátek v 16 hodin.

sobota 8. září – neděle 9. září, Sportovní areál Baťov
e.on JunioR cuP 2012
Fotbalový turnaj mládeže, jehož cílem je zapojení mládeže do aktivního pohybu 
a tím omezení rizika patologických jevů dnešní doby. Patronem Cupu je brankář 
reprezentace ČR a londýnské Chelsea – Petr Čech. Součástí akce je bohatý dopro-
vodný program, volně přístupné nafukovací atrakce,  koncert populárních zpěvá-
ků Kataríny Knechtové a Mira Šmajdy (který vystoupí s projektem NoeNoX). 
Nebude chybět občerstvení a další  atrakce vč.  soutěže o ceny. Pravděpodobně 
se, pokud pracovní povinnosti dovolí, akce zúčastní i brankář Petr Čech. Vstup 
a všechny atrakce jsou zdarma.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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PŮJČOVNA A PRODEJ

EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

     

       Vrtací kladiva od 200 Kč/den

      Sekací kladiva od 250 Kč/den

      Brusky a pily od 150 Kč/den

      Zahradní nářadí od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku nA místě

tel: 777 550 621                  
        608 749 219  Autovrakoviště třebětice
za kompletní autovrak vyplatíme kč 500,-
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Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí, 
 dokumentárních a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší informace: redakce@televizeotrokovice.cz

Jeden  den  –  festival  zaměře-
ný  na  výtvarnou,  dramatickou 
a  především  hudební  tvorbu 
zdravých  a  zdravotně  postiže-
ných  umělců  připravuje  otro-
kovická pobočka Naděje.
Areál rybárny na Štěrkovišti 

se zaplní pozitivně naladěnými 
lidmi  8.  září  od  14.30  do  23 
hodin.  K  vidění  na  festiva-
lu  budou  vystoupení  klientů 
Naděje  o.  s.,  ale  také  klien-
tů  jiných  sociálních  služeb. 
Chybět  nebudou  ani  oblíbená 
taneční  představení. Areál  oz-
dobí  výstava  výtvarných  děl 
lidí  se  zdravotním  postižením 
a  program obohatí workshopy 
zaměřené na výrobu dekorativ-
ních  předmětůa  prodej  origi-
nálních výrobků klientů Sama-
ritánu  i  otrokovické  a  zlínské 
pobočky  Naděje.  Milým  hos-
tem festivalu se stane například 
Alžběta  Kolečkářová,  dalšími 
účinkujícími  jsou Pass, Maka-
bara či Los Perdidos. Vstupné 
na  festival  je  150  korun,  pro 
děti a ZTP 50 korun.

Záštitu  nad  akcí  převzal 
starosta  města  Otrokovice  Ja-
roslav  Budek.  „S  oblibou  na-
vštěvuji akce pořádané Nadějí, 
které  již  mají  v  Otrokovicích 
tradici.  Festival  Jeden  den  je 
pro mě novinkou, přesto věřím, 
že  se  organizátorům  vydaří 
a  zařadí  se  mezi  pravidelně 
pořádané akce,“ zmínil starosta 
Jaroslav Budek. Město Otroko-
vice  poskytlo  finanční  dar  10 
tisíc  korun  na  úhradu  nákladů 
spojených  s  přípravou  a  reali-
zací festivalu.
Kromě  této  novinky  chystá 

naděje i tradiční Zahradní slav-
nost. Ta se koná ve čtvrtek 30. 
srpna od 15 do 18 hodin v za-
hradě Naděje. „Návštěvníci  se 
mohou těšit na divadelní před-
stavení  klientů Naděje Vsetín, 
vystoupení klientů Naděje Ot-
rokovice, soutěže pro děti, hud-
bu k poslechu i k tanci, prodej 
výrobků  klientů  a  občerstvení 
za lidové ceny,“ doplnil ředitel 
otrokovické  pobočky  Naděje 
Pavel Polák.   (red)

los Perdidos, A. kolečkářová a další 
- festival naděje Jeden den 

 

Enjoy English - jazyková škola 
cestovatelský a kulturní klub v Otrokovicích

Prodloužený víkend ve Skotsku - 28. 9. - 1. 10.

www.enjoy-english.cz

Poznejte s námi krásu britských ostrovů. Zaváděcí cena pouze 7.900!

732 267 932

 
Prodloužený víkend v Londýně - 5. 10. - 8. 10.
Největší evropská metropole. Obohacený čtyřdenní program jen za 6.900!
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26. srpna od 18 hodin, velký sál 
Otrokovické BESEDY

umělecký souBoR 
z dAuRské  

Autonomní 
oBlAsti moRin dAwA
Exkluzivní  galaprogram  složený 
z tradičních písní a tanců představují-
cí zvyky a písně Daurů a také velkou 

tradici šamanismu. 
vstupné 50 kč

dětská miss otrokovické Besedy
ve věkové kategorii 7 až 10 let – požadovaného věku musí být dosaženo nejpozději  

k 30. 9. 2012
Přihláška musí obsahovat souhlas zákonného zástupce s účastí dívky v soutěži, dvě fotografie  (1x 
portrét a 1x celá postava) a dále: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefon a e-mail. 
Dále  pak  stručný  přehled  zájmů,  dovedností  a mimoškolních  aktivit.  Přihlášky  v  zalepené  obálce 
označené „Dívka O. B. 2012“ můžete doručit osobně nebo poštou na adresu: Otrokovická BESE-
DA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, k rukám p. Navrátilové nebo zašlete elektronicky na  
e-mail: navratilova@beseda.otrokovice.cz. KONEČNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE 
30. ZÁŘÍ 2012. Finále se uskuteční ve velkém sále Otrokovické BESEDY dne 9. 12. 2012 v 16 hodin.

Město Otrokovice vyhlašuje soutěž s názvem

„nA kole otRokovickem“
Pokud bydlíte v Otrokovicích či jejich okolí a rádi cestujete na kole mimo město, pak jste právě těmi, 
pro které je soutěž jako stvořená. Podělte se s námi o své oblíbené trasy, kam rádi vyjíždíte a doporuč-

te je všem ostatním. Neváhejte a zúčastněte se, je to snadné!
JAk se zAPoJit do soutěŽe: Zašlete vaše tipy, jak strávit den výletem na kole po okolí 

Otrokovic. Očekáváme vaše náměty, kam jste se vydali, jaká byla vaše trasa, kde jste strávili příjemný 
den, co jste na svém výletě zažili, co jste cestou navštívili, kde vás chutně nasytili, kde jste případně 
přečkali noc, co vás příjemně či nepříjemně překvapilo a další vaše prožitky. Sdělte nám vaše zážitky 

a tipy, kam se vydat s kolem na výlet za poznáním okolí Otrokovic.
Text s vašimi zážitky a tipy nejlépe doplněný fotografií zachycující Váš výlet do dané lokality zasílejte 
na adresu: Město Otrokovice, odbor školství a kultury, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, nebo 
na e-mail: slozilova@muotrokovice.cz nejpozději do 20. září 2012. Na obálku či do předmětu e-mailu 

uveďte: „Na kole Otrokovickem“. Nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje.
nejlepší 3 tipy na výlety budou vybrány komisí složenou ze zástupců města do konce měsíce září 

a oceněny poukázkami na výběr cyklistického zboží dle vlastního výběru v hodnotě 
 1x 1 000 kč a 2x 500 kč ve specializované prodejně  v otrokovicích.
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Montáž a opravy
plynových spotřebičů, 
topení. Mora, Destila, 
Therm, Viadrus, topidla 
Karma, ohřívače Ariston. 

Tel. 604 98 88 15

Zlínský  kraj  podporuje  dětské 
dopravní  hřiště  v  Otrokovicích. 
Na zajištění jeho provozu posky-
tl městu  dotaci  100  tisíc  korun, 
a  to  zejména  na  výuku  doprav-
ní  výchovy.  Provoz  na  tomto 
hřišti  funguje  již  desítky  let 
a  zaznamenal  nemalé  úspěchy 
v  informovanosti  i  praktických 
dovednostech  dětí,  které  je  ná-
sledně uplatňují při účasti na sil-
ničním  provozu.  Jako  výukový 
program  zájmového  vzdělávání 
má  dopravní  výchovu  s  využi-
tím  dětského  dopravního  hři-
ště  zařazenu  do  činnosti  Dům 
dětí  a  mládeže  Sluníčko,  který 

tam  pořádá  řadu  akcí  po  celý 
rok.  Celý  výchovný  program 
je  ukončen  zkouškou  cyklisty, 
kdy žáci po  splnění  testů  a  jízd 
podle  pravidel  silničního  pro-
vozu  získávají  průkaz  cyklisty. 
Takto hřiště využívá desítka škol 
na  Otrokovicku.  Kromě  žáků 
základních  škol  využívají  hřiště 
i  děti  ze  školek  nebo  děti  han-
dicapované.  Místo  ale  není  ur-
čeno jen výchovným institucím. 
Po předchozí domluvě jej může 
využívat široká veřejnost.  
„Dopravní  hřiště  považujeme 

za  významný  prvek  v  dopravní 
vzdělanosti dětí a vnímáme jeho 

rekonstrukci  jako  velmi  důleži-
tou  pro  pokračování  dopravní 
výchovy  na  školách,  a  to  nejen 
těch otrokovických. O úspěšnos-
ti nastavené práce svědčí i nízká 
čísla  statistik  nehodovosti  dětí 
v  silničním provozu na Otroko-
vicku,  která  prokazují  odborné 
vedení dětí v této oblasti,“ uvedl 
starosta Otrokovic  Jaroslav Bu-
dek. 
V  roce  2009  bylo  dětské  do-

pravní  hřiště  převedeno  z  Cen-
tra  služeb  pro  silniční  dopravu 
na  město  Otrokovice.  Stav, 
ve kterém město hřiště přebralo, 
nebyl vyhovující. „Čím dříve se 

mohou děti naučit pohybovat se 
bezpečně v dopravním provozu, 
ať už jako chodci či malí cyklis-
té, tím lépe. Kde jinde se to však 
mají  naučit  než  na  bezpečném 
místě,  jakým je dopravní hřiště. 
Jsem přesvědčen, že kdyby si je 
tenkrát město nepřevzalo (pozn. 
redakce:  hejtman  Stanislav Mi-
šák byl v té době starostou Otro-
kovic) a jeho provoz nebyl pod-
porován i z kraje, tak by zaniklo. 
Pak  by  ovšem  nastal  problém, 
kde se bezpečně učit, nejen pro 
otrokovické  děti,  ale  i  pro  děti 
z  okolních  obcí,“  podotkl  hejt-
man. Anna novotná

 

Enjoy English - jazyková škola 
cestovatelský a kulturní klub v Otrokovicích

od září nabízíme nově také ruštinu!

www.enjoy-english.cz

kromě ucelené a pestré nabídky kurzů angličtiny732 267 932
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Mnoho krásných automobilů z různých období naší i zahraniční 
historie měli možnost  spatřit nejen klienti  a pracovníci Naděje, 
ale také veřejnost. Odpoledne dne 26. července zavítali do Nadě-
je milí přátelé z Veterán klubu Kroměříž a svoji spanilou jízdou 
potěšili mnoho klientů. Návštěvníci také využili možnost si v na-
blýskaných krasavcích posedět. Bohaté občerstvení bylo zajištěno 
kavárnou Café Naděje. Celé odpoledne bylo poučné, plné zážitků 
a radosti.   kristina fRAscAová

Historické vozy na zahradě v naději

zlínský kraj podporuje otrokovické dopravní hřiště

Upřednostňujete elektronickou komunikaci?
Ztrácí se Vám korespondence z poštovní schránky?
Zdržujete se často mimo své trvalé bydliště?
Společnost moRAvská vodáRenská a. s.,  člen  sku-
piny Veolia Voda, připravila pro své zákazníky a spotřebitele 
novou službu umožňující zasílání faktur elektronickou poštou. 
Služba je určena pro fyzické i právnické osoby. Faktura bude 
zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha e-mai-
lové zprávy ve formátu PDF. odběratelé, kteří se zaregistru-
jí do 30. září, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Veškeré informace získáte na naší zákaznické lince 840 668 668, 
nebo na www.smv.cz.    moRAvská vodáRenská a. s.

zasílání faktur elektronickou poštou
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V sobotu 21. července se v rámci 
Otrokovických  letních  slavností 
náš  klub  podílel  na  programu 
v  areálu  Štěrkoviště.    Členové 
klubu vybudovali malou výstav-
ku modelů v prostoru restaurace 
U  Hrocha.  Vystavili  jsme  19  
modelů.  Předváděné  modely  
v  letu nad přilehlou plochou  ří-
dili  pánové  Vymětal,  Hořčica 
a Kučera. Přítomní diváci viděli 
ukázky dvou kvadroptér, halové-
ho akrobatického  speciálu a  tak 
rychlého  modelu  proudové  stí-
hačky, že její rychlost nezměřili 

ani přítomní policisté. Nárazový 
vítr ovlivnil let malého RC vrtul-
níku a vlny na hladině Štěrkoviš-
tě nevadily předváděným lodím, 
na kterých si mladí diváci mohli 
odzkoušet  řízení  pomocí  RC 
soupravy. O  toto  předvádění  se 
postarali manželé Sirní. Zdeněk 
nabíjel baterky a Hela řídila.
Nutno  poděkovat  všem  čle-

nům klubu, kteří tuto akci zabez-
pečili. Byli  to pánové Šik, Hoř-
čica,  Vymětal,  Kučera,  Holub, 
Slovák a manželé Sirní. 

 k. GAlAtík

klub modelářů se zúčastnil  letních slavností

XV.  všesokolský  slet  v  Praze 
patří minulosti. Byl to bezesporu 
vrchol oslav 180. výročí založe-
ní Sokola u nás. Ozdobou mezi 
sletovými  skladbami  bývá  již 
tradičně  vystoupení  žen.  Bylo 
tomu tak i tentokrát. Mezi 1800 
cvičenkami  ve  skladbě  Česká 
suita na hudbu Antonína Dvořá-
ka vystoupilo i 21 otrokovických 
cvičenek.  Atmosféru  sletového 
týdne v Praze nelze popsat, to se 
zkrátka musí zažít! Otrokovické 
ženy se nemusejí za své vystou-
pení  stydět,  nezastupovaly  jen 
sebe, ale  i naše město. Dík pat-

ří  naší  vedoucí  Emilii  Pabisové 
za obětavý nácvik s bezmeznou 
trpělivostí  a  pečlivostí.  Patří  se 
poděkovat  městskému  úřadu 
v čele s panem starostou Budkem 
za  finanční  dar  pro  cvičenky. 
Nemůžeme  zapomenout  na  vy-
nikající svačiny do vlaku na ces-
tu, které byly dílem pana Zbořila 
z řeznictví v ulici Komenského, 
což byl jeho sponzorský dar! Ne-
zbývá než končit sokolským hes-
lem: „Zdar XVI. všesokolskému 
sletu v roce 2018!“. 
Za cvičenky 
 mgr. věra GRyGeRová 

vzpomínky na všesokolský slet se vracejí

kdy: 15. 9. od 15 do 18 hod.
kde:  Dětské  dopravní  hřiště 
Otrokovice
cena: děti  20 Kč,  dospělí 
a děti do dvou let zdarma
Program: Těšit  se  můžete 
na  výtvarné  dílničky,  jíz-
du  na  koních,  skákací  hrad, 
trampolínu,  RC  auta,  malo-
vání  na  obličej,  jízdu  v  zá-
vodním  autíčku  a  mnoho 
dalšího. V rámci akce budou 
představeny  nové  kroužky 
DDM  Sluníčko.  Občerstvení 
zajištěno.  Zve DDM Sluníčko

dopravní hřiště 
trochu jinak

nabízíme zajímavou 
aktivitu pro druhé!
Maltézská  pomoc,  o.  p.  s. 
ve spolupráci s městem Ot-
rokovice  hledá  dobrovol-
níky na klubové a volno-
časové aktivity se seniory 
a osobami se zdravotním 
postižením.  Tyto  činnosti 
budou  probíhat  v  dopoled-
ních hodinách v Domovince 
na Trávníkách. Je to vhodná 
práce  pro  ty,  kdo  by mohli 
2–3  hodiny  týdně  věnovat 
čas druhým.
Dobrovolníkům  nabízíme: 
zaškolení,  pojištění,  super-
vizní  vedení,  osvědčení, 
získání  zkušeností  a  radost 
z pomoci druhým…
V případě zájmu kontaktujte 
koordinátorku Moniku Ma-
tějíčkovou, tel. 737 589 644, 
e-mail: otrokovice@maltez-
skapomoc.cz  nebo  osobně 
je k dispozici v centru Mal-
tézské  pomoci  na  nám.  3. 
května v budově fary každé 
úterý od 15 do 17 hodin.

sobota 8. září od 9 hod. – neděle 9. září  12 hod., areál DDM 
Sluníčko Štěrkoviště: Model Klub Otrokovice ve spolupráci 
s  DDM  Sluníčko  a  městem  Otrokovice  pořádá  setkání 
lodnícH modelářů. Veřejnost je srdečně zvána.

Od  září  platí  nové  jízdní  řády 
spojů  Dopravní  společnosti 
Zlín–Otrokovice. Kromě časo-
vých posunů dochází i ke změ-
ně  jména  zastávky  „Pošta“ 
směrem  k  vlakovému  nádraží. 
Od  září  ponese  stanoviště  ná-
zev „Havlíčkova“. 
Zastávka  směrem  od  vlako-

vého  nádraží  a  Kvítkovic  se 
bude nadále jmenovat „Pošta“.  
Bližší informace k novým jízd-
ním  řádům  jsou  dostupné  na-
příklad na webových stránkách 
www.dszo.cz.  (ano)

zastávka změní jméno



Ať oči tvé štěstím září, ať kvete 
úsměv na tvé tváři. Dne 4. srp-
na se dožila 90 let paní emilie 
PenneRová. Do dalších let 
hodně  zdraví  přejí  dcera  Jana 
a syn Jiří s rodinami.

50 let spolu – to je něco! Za tu 
dobu změnilo se kdeco… Ale 
na vaší lásce nic. Přejeme vám 
těch let ještě víc. Dne 4. srpna 
oslavili  naši  rodiče Jaroslava 
a Josef mAlí padesát let ode 
dne,  kdy  si  řekli  své  společ-
né  ANO.  Při  této  příležitosti 
jim chceme poděkovat za  lás-
ku  a  vychování.  Do  dalších 
společných  let  hodně  zdraví 
a štěstí přejí děti Svaťa a Hana 
s rodinami.

Naši rodiče Helenka a vladi-
mír Pláškovi patří k  těm, 
kteří  se  mohou  ohlédnout 
za 50 lety manželství. Společ-
ného života si vážili, 11. srpna 
svou zlatou svatbu oslavili. 
Gratulaci posíláme, jedno vel-
ké přání máme: Štěstí, láska ať 
je s Vámi. Srdečně  děkujeme 
za  Vaši  péči,  obětavost  a  vy-
chování.  Ať  vše  nejkrásnější, 
co  život  má,  Vám  v  dalších 
letech  štědře  dá.  Přejí  dcery 
Helena a Marta s rodinami, syn 
Vladimír, a poprvé blahopřeje 
i pravnučka Eliška.

Dne 1. května oslavil pan zde-
něk mikulkA  a  15.  srpna 
oslavila  paní  mária mikul-
ková krásných  85  let.  K  to-
muto  výročí  jim  přejí  hodně 
zdraví, štěstí a dobré pohody sy-
nové Zdeněk a Pavel s rodinami.

život je plný krás pro toho, kdo 
je hledat umí. život je plný štěs-
tí pro dva, kteří si porozumí. 
svatava a Jiří Remešovi 
oslaví  dne 25.  srpna  zlatou 
svatbu. Blahopřejí a další spo-
kojené společné roky přejí sy-
nové Radek a Jiří s rodinami.

Dne 27. srpna se 
dožívá  krásného 
životního  jubilea 
90  let  pan vlas-
timil skálA. 
Přejeme  hodně 
zdraví a pohody. Olga, Jakub, 
rodina Bednaříkova.
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Čas plyne a nevrací, co vzal, ale vzpomínky nám 
zůstávají dál. V úterý 21. srpna tomu byly 4 roky, 
co nás navždy opustil manžel,  tatínek a dědeček, 
pan Alois úleHlA z Otrokovic. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomín-
ku  děkuje  manželka  Valerie  a  dcery  s  rodinami.

Slunce ti nesvítí, neslyšíš ptačí zpěv, utichly tvoje 
kroky, zůstala prázdnota a bolest. Dnes,  24.  srp-
na,  vzpomínáme  8.  výročí  úmrtí  mého  drahého 
manžela,  tatínka,  dědečka,  strýce  a  bratra,  pana 
oldřicha ouBělickéHo.  S  láskou  vzpo-
mínají  manželka  Marta,  synové  Vladimír  a  Da-
libor  s  rodinami.  Děkujeme  všem,  kteří  vzpomenou  s  námi.

Slunce zapadá do polí, tvé srdce ztichlo, už tě nic 
nebolí. nebylo ti přáno s námi déle být, nebylo 
léku, abys mohl žít. Dne  28.  srpna  vzpomeneme  
9.  výročí  úmrtí  našeho  milého  manžela,  tatínka, 
dědečka  a  pradědečka,  pana  františka kle-
mentA. S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami, vnoučata a pravnuci Daniel a Zdeněček.

kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene. 
Dne 29. srpna si připomeneme 10. výročí úmrtí pana 
Josefa zámečníkA. Za tichou vzpomínku děku-
jí manželka Věra, dcery Lenka a Jitka s  rodinami.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, máme tě rádi, 
chybíš nám a nic tě nenahradí. Dne  30.  srp-
na  uplyne  druhý  smutný  rok,  kdy  nás  navždy 
opustila  paní  Jindřiška Honsová.  Za  tichou 
vzpomínku  děkují  a  s  láskou  vzpomínají  man-
žel  Slávek  a  dcery  Hana  a  Ivana  s  rodinami.

Jen svíčku rozsvítit, kytičku ti dát a tiše vzpo-
mínat.  Dne  1.  září  uplyne  5  let  od  chvíle,  kdy 
nás  opustil  pan  ladislav vRzAlA.  Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. Rodina Vrzalova.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl ži-
vot i nás. Dne  10.  září  vzpomeneme  7.  výročí 
úmrtí  našeho  syna,  tatínka,  strýce,  pana  Jiřího  
zAoRAlA.  S  láskou  vzpomínají  rodiče,  dce-
ra  Veronika  s  rodinou,  syn  Jiří,  bratr  s  rodi-
nou.  Kdo  jste  ho  měli  rádi,  vzpomeňte  s  námi.

S  bolestí  v  srdci  jsme  si  dne  16.  července  při-
pomněli  první  smutné  výročí,  kdy  nás  na-
vždy  opustila  maminka  a  babička  Helena 
HAstíková  z  Otrokovic.  Není  dne,  kdy 
s  láskou  nevzpomeneme  na  ztrátu  milované-
ho  člověka.  Kdo  jste  ji  znali,  měli  rádi  a  byli 

její  přátelé,  zavzpomínejte  s  námi.  Syn  Martin  s  rodinou.

Dne 22. července by se dožil 80 let pan vladimír 
tesAř  a  již  28  let  uplynulo  ode  dne,  kdy  nás 
navždy opustil. S  láskou a úctou stále vzpomína-
jí manželka  a  dcery  s  rodinami. Za  tichou  vzpo-
mínku  děkujeme  také  všem přátelům  a  známým.

Dne  3.  srpna  uplynulo  10  let  od  úmrtí  pana  
Milana mRAzíkA.  Stále  s  láskou  vzpomína-
jí  manželka  Květuše,  dcery  a  syn  s  rodinami.

Dne 9. srpna tomu byl  přesně rok, co nás ve věku 
pouhých 45 let opustil náš drahý syn, bratr, tatínek, 
přítel a kamarád Pavel řezníček. Vzpomeňte 
s námi, kdo jste ho měli rádi. Zarmoucená rodina.

Dne  12.  srpna  uplynulo  5  smutných  let  od  úmrtí 
mého manžela,  tatínka  a  dědečka,  pana václava 
HosnedlA.  Stále  vzpomínají  manželka,  dcery 
Jaroslava  a Hana  a  vnučka Michaela  s  rodinami.

odešlas nám, jak osud si to přál, však v našich 
vzpomínkách žiješ dál.  Dne  14.  srpna  uplynu-
lo  5  let  od  chvíle,  kdy  nás  navždy  opustila  paní 
Josefa foRstová.  S  láskou  a  bolestí  v  srdci 
vzpomínají  dcera  Jindřiška  Šáchová  a  syn  Petr 
Forst s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne  16.  srpna  uplynul  1  rok  od  úmrtí  pana  Jo-
sefa voJtkA.  Kdo  jste  ho  znali,  vzpomínejte 
s  námi.  Za  tichou  vzpomínku  děkuje  manžel-
ka,  synové Martin  a  Petr  s  rodinami  a maminka.

Dne  16.  srpna  jsme  si  připomněli,  že  nás 
před  12  roky  navždy  opustil  můj  manžel,  ta-
tínek  a  dědeček,  pan  karel večeřA.  S  lás-
kou  vzpomíná  manželka  a  dcera  s  rodinou.

odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 
Dne 17. srpna jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí mého 
manžela, tatínka, dědečka, pana františka mAR-
tinkA. Kdo  jste  ho  znali,  vzpomeňte  s  námi. 
S  láskou  vzpomínají  manželka  a  syn  s  rodinou.

sPolečenská kRonikA

inzeRce
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v malých skupinkách po 4-8 dětech od 4 - 14 let
Výuka zábavnou, hravou a konverzační formou v centru Otrokovic
MAXIMUM, jazyková agentura, Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice
Tel.: 777 832 792, tel./ fax: 573 331 194, e-mail: otrokovice@maximum-agentura.cz

www.jazykynamaximum.cz

 

In
z

e
r

c
e

Městská televize Otrokovice:  tel. 571 110 220, redakce@televizeot-
rokovice.cz archiv vysílání: WWW.TELEVIZEOTROKOVICE.CZ

PRodáme rodinný dům v Otrokovi-
cích-střed,  Smetanova  ul.,  s  dvorem  a  za-
hrádkou.  Jde  o  patrový  domek  v  řadové 
(původní) zástavbě 4+1 v klidném prostředí 
mimo zátopovou oblast. V přízemí kuchy-

ně+pokoj, předsíň a WC. V 1. NP 3 pokoje, koupelna s WC 
a komora. Celkem podlahová užitná plocha 123 m2. Za domem 
je zahrada o výměře 359 m2  částečně osázená ovocnými stro-
my. K domu přiléhá dvůr. K nastěhování ihned. Právní služby 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. kontakt mobil: 723966599.
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komplexní pedikúra (mokrou metodou) ve studiu Lena. Toto ošet-
ření obsahuje uvolňující lázeň nohou s přídavkem změkčující a von-
né soli, ošetření nehtů, odstranění zrohovatělé kůže a otlaků skalpe-
lem, aplikace výživného krému na nohy a úpravu nehtů a okolí. Dále 
provádím ošetření zarostlých nehtů a odstranění kuřích ok. Na Vaši 
návštěvu se těší Lenka Borovcová. Kontakt: Studio Lena, poliklinika 
6. patro, objednávky na tel. čísle 720 416 256 nebo 775 966 715. Více 
informací na www.studio-lena.mypage.cz

Pronajmu zařízený pokoj v bytu 3+1 na Trávníkách za 2900  
Kč měsíčně včetně inkasa, vhodné pro muže. Tel. 776 255 430.

V měsíci  srpnu odchází do „druhého důchodu“ pan karel fle-
ischmann, správce Rekreační oblasti Štěrkoviště. Děkujeme mu 
za péči a starostlivost, kterou několik let našemu „místnímu moři“ 
věnoval, za  stále dobrou náladu, úsměv a vstřícnost. Také díky 
němu mělo Štěrkoviště dobré jméno nejen v Otrokovicích. Kar-
le, stále dobrou náladu, nadhled nad přízemností a hlavně hodně 
zdraví přejí „skalní“ a vždy spokojení návštěvníci Štěrkoviště.



Nábor do nového oddílu baseballu  a  softballu bude probíhat  každé  zářijové úterý v od 16.00 
na Novém stadionu na Štěrkovišti.  Termíny náboru: 4. 9., 11. 9., 18. 9. a 25. 9. 2012 

Nábor  do  nového  oddílu  je  určen  pro  děti  od  8  do  14  let.  Bližší  informace  
a odpovědi na dotazy na e-mailu baseballo@seznam.cz.
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DDM SLUNÍČKO 
tř. Osvobození 168, Otrokovice 
tel.: 557 922 200, mobil: 739 075 711 

 
Nabídka pro děti ze ZŠ 
Deskovky 800,-Kč 
Dramík 750,-Kč 
Dřevárny a LARP 1x za 14dní 300,-Kč 
Famfrpál 900,-Kč 
Fishing hunting 1x za měsíc 300,-Kč 
Flirt Dance 800,-Kč 
Florbal I. 900,-Kč 
Florbal II. 900,-Kč 
Geocaching 750,-Kč 
Historický šerm 900,-Kč 
Jachting platba za pololetí 600,-Kč 
Jezdecký klub Stůňata 1100,-Kč 
Keramika začátečníci 950,-Kč 
Keramika pokročilí 1000,-Kč 
Kreativní svět 950,-Kč 
Kytara začátečníci 800,-Kč 
Kytara pokročilí 800,-Kč 
Letecký modelář – začátečníci 900,-Kč 
Letecký modelář – pokročilí 1000,-Kč 
Mažoretky 800,-Kč 
Mladý zálesák 750,-Kč 
MTV Dance 800,-Kč 
Orientální tance – začátečníci 800,-Kč 
Orientální tance – pokročilí 800,-Kč 
PC online a síťové hry 800,-Kč 
Píšťalka 800,-Kč 
RPG a Fantasy hry 900,-Kč 
Rybáři 700,-Kč 
Sportovní hry 900,-Kč 
 
Nabídka pro předškolní děti 
Angličtina pro nejmenší 700,-Kč 
Dopolední školička 700,-Kč 
Hopsálek 700,-Kč 
Malé mažoretky 700,-Kč 
Šikulka I., II. 800,-Kč 
Tvořínek – keramika 800,-Kč 
Žížalky I., II. – pohybové hry 700,-Kč 
 

Nabídka kroužků pro dospělé 
Cvičení s Irenou 1000,-Kč 
Fitness 1000,-Kč 
Keramika pro dospělé 1x za 14dní 1000,-Kč 
Orientální tance začátečníci 1000,-Kč 
Orientální tance pokročilí 1000,-Kč 
PC pro dospělé 1000,-Kč 
 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU BAHŇÁK 
tř. Spojenců 569, Otrokovice 
tel.: 557 927 101, mobil: 739 075 716 

 
Nabídka pro děti ze ZŠ 
Atletika přípravka I. 650,-Kč 
Atletika přípravka II. 650,-Kč 
Atletika přípravka III. 650,-Kč 
Buď fit se Sluníčkem  800,-Kč 
Dámská jízda – klub pro holky  850,-Kč 
Judo I., II. 800,-Kč 
Kytara pro začátečníky  800,-Kč 
Kytara pokročilí – hudební skupina 800,-Kč 
Lezecký 800,-Kč 
Pánská jízda – klub pro kluky 850,-Kč 
Street dance – začátečníci 800,-Kč 
Street dance – pokročilí 800,-Kč 
Tvořivé ruce 950,-Kč 
 
Nabídka pro předškolní děti 
Atletická školka 650,-Kč 
Barvička 800,-Kč 
Pohybové hry „Tygříci“ 700,-Kč 
Ptáčata 700,-Kč 
 
Nabídka rodinných aktivit 
Klub Beruška 700,-Kč/ osoba 
Miniškolka 1100,-Kč 
Stůňata 500,-Kč/ osoba 
 
Nabídka kroužků pro dospělé 
Zdravotní cvičení pro ženy 1000,-Kč 
Zdravotní cvičení pro muže 1000,-Kč 
Taj-či 1000,-Kč 
Francouzština pro začátečníky a pokr. 1000,-Kč 
 

STŘEDISKO TLUMAČOV 
Masarykova 63, Tlumačov 
tel.: 557 929 618, mobil: 739 075 689 

 
Aerobiková školička 600,-Kč                                      
Angličtina pro ml. děti – zač., pokr. 600,-Kč            
Angličtina pro starší děti 600,-Kč 
Fantazy klub 1x za 14dní 550,-Kč                          
Florbal ml. 600,-Kč                              
Florbal st. 600,-Kč                              
Keramika 800,-Kč                                 
Kondiční gymnastika 600,-Kč         
Kreativ klub 700,-Kč                                                   
Němčina pro mladší děti – začátečníci 600,-Kč 
Rybářský klub 1x za měsíc 300,-Kč 
Sluníčková školička 700,-Kč                                   
Soutěžní aerobik Quick step 600,-Kč                                                                                                     
Tvořínek 700,-Kč                                 
Vaření s Fildou 600,-Kč                                                     
Vlakový modelář 1000,-Kč                                     
Všeználek 600,-Kč 
Žabičky 600,-Kč 
 
Rodinné aktivity 
Baby studio 350,-Kč/ osoba 
 
Nabídka kroužků pro dospělé 
Keramika pro dospělé 1x za 14dní 1000,-Kč 
Společenské tance – kurz 600,-Kč/ osoba 
Vlakový modelář pro dospělé 1000,-Kč 
 
 
Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte na 
výše uvedených tel. kontaktech, nebo na našich 
internetových stránkách.  
Ceny kroužků jsou uvedeny na celý školní rok a platí se 
po zahájení činnosti kroužků, tj. v říjnu 2012.  
Přihlášky do kroužků vydáváme  
od 3. 9. 2012 
 

Ve dnech 11. až 13. července pořádal Klub výsad-
kových  veteránů  (KVV)  Slovenské  republiky  7. 
ročník memoriálu u příležitosti 65. výročí vzniku 
výsadkových  jednotek,  4.  ročníku  vynálezce  pa-
dáku Štefana Baniča a 70. výročí hrdinské smrti 
pplk. Jozefa Gabčíka.
Záštitu nad soutěží konanou ve vojenském pro-

storu 5. PŠU Žilina za účasti zástupců generálního 
štábu  armády SR    převzal  a  osobně  se  zúčastnil 
poslanec NR SR a předseda VUC Žilina Juraj Bla-
nár. Ve velmi silné konkurenci člen KVV Hole-
šov, občan Otrokovic František Gult, získal zlatou 
medaili  a  pohár  v  orientační  disciplíně  (azimut, 
terén). Ve střelbě z pistole, hodu granátem na cíl 
a vědomostním testu z historie výsadkových vojsk 

získal vždy 9. místo a celkově KVV Holešov zís-
kal 4. místo ze 14 tříčlenných družstev. Poděková-
ní patří KVV Holešov za možnost  reprezentovat 
klub, a tím i občany Otrokovic.  (red), 

 foto: archiv františka GultA

výsadkový veterán bodoval ve vojenském prostoru Žilina

Konec  června  se  na  ZŠ Máne-
sova  nesl  ve  znamení  příprav, 
napětí a očekávání. Blížilo se zá-
věrečné  kolo  turnaje  otrokovic-
kých škol zapojených do školní 
ligy  v  miniházené,  nové  formy 
házené pro mezi 9. a 11. rokem. 
Miniházená je pro děti něco no-
vého, a i proto je zajímavější než 
tradiční hry, které znají z hodin 
tělocviku.  Je  to  dynamická  hra 
s  jednoduchými  pravidly,  pro 
děti je důležité, že díky malému 
počtu  hráčů  v  poli  jsou  častěji 
v kontaktu s míčem, a tedy i více 

součástí hry.  Cílem je naučit děti 
základům míčové  techniky,  ob-
ratnosti a koordinaci, navazovat 
nové kamarádství, umět  se pro-
sadit v kolektivu, ale i podřídit se 
týmu. A věřím, že to jsme zvlád-
li. Děti z 1. stupně ZŠ Mánesova 
vytvořily  tým,  který  se  postaral 
o  veleúspěšný  výsledek.  Poda-
řilo se jim obhájit loňské prven-
ství, a tak putovní pohár zůstává 
na Mánesce. Díky a hodně štěstí 
do další sezony.
 Blanka Holešínská, 
 ZŠ Mánesova

otrokovická školní liga v miniházené
nový oddíl baseballu a softballu

Městská  knihovna  Otrokovice  upozorňuje  čtenáře  využívající 
pobočku v Erbenově ulici  na Baťově,  že 27.  až 31.  srpna bude 
pracoviště kvůli malování uzavřeno. V případě potřeby  čtenáře 
rádi obslouží v hlavní knihovně.   (red)

v knihovně v erbenově ulici bude vymalováno

ve městě bude opět zázemí Barum czech Rally Panteři si zahráli na prestižním turnaji 
czech open se světovou florbalovou špičkouFanoušci  motorismu  z  Otro-

kovic a okolí  se už  těší na  svůj 
každoroční svátek. Slaví jej letos 
už  po  dvaačtyřicáté,  a  to  v  po-
době  automobilové  soutěže Ba-
rum Czech Rally. Ta je součástí 
seriálu  FIA Mistrovství  Evropy 
jezdců  v  rally  (ERC),  Intercon-
tinental  Rally  Challenge  (IRC) 
a Mediasport Mezinárodní mis-
trovství České republiky v rally 
2012  (MMČR). Letos  se  závod 
jede  o  víkendu  31.  srpna  až  2. 
září. Jedním z favoritů soutěže je 
Pavel Valoušek ml. z Otrokovic.        
Letošní ročník Barumky měří 

celkem  587   kilometrů  a  obsa-
huje  15  rychlostních  zkoušek 
na osmi úsecích v celkové délce 

251 kilometrů.  Předehrou soutě-
že bude v pátek Super rychlostní 
zkouška v nočních ulicích kraj-
ského  města.  „Časový  harmo-
nogram  vychází  z  osvědčeného 
schématu  předchozích  ročníků. 
Samotná soutěž se odehraje bě-
hem tří dnů od pátku do neděle, 
nicméně již ve čtvrtek 30. srpna 
proběhne  ve  večerních  hodi-
nách technická přejímka vozidel 
ve  zlínské  sportovní  hale.  Jako 
v předchozích letech bude veřej-
nosti přístupná a v  jejím průbě-
hu  se uskuteční  rovněž divácky 
oblíbená autogramiáda předních 
posádek,“ uvedl mluvčí soutěže 
Roman Ordelt.  
I  letošní Barumka ovlivní  ži-

vot  v  Otrokovicích  a  blízkém 
okolí.  V  pátek  31.  srpna  od  8 
do  13  hodin  otestují  závodníci 
rychlost  na  úseku  Pohořelice  – 
Komárov. V neděli  se pak  jede 
úsek v okolí Halenkovic. Start je 
u  bělovského  jezu  –  rychlostní 
zkouška  číslo  10  v  8.57  hodin, 
druhý  průjezd  tímto  místem 
je  v  11.57  hodin  –  rychlostní 
zkouška číslo 13.
Už  tradičně  jsou  Otrokovi-

ce  po  celou  dobu  konání  rally 
místem  servisního  areálu,  a  to 
v prostorách firmy Barum Con-
tinental.  Ulice  Objízdná  bude 
průjezdná,  řidiči  ovšem  musejí 
počítat s velkým pohybem vozi-
del i osob.  Anna novotná

Poprvé ve své historii se Panteři 
z  Otrokovic  představili  v  muž-
ské  elitě  prestižního  florbalo-
vého  turnaje  Czech  Open,  a  to 
ve  dnech  16.  a  17.  srpna.  Díru 
do  světa  neudělali,  přesto  měl 
turnaj  mnoho  pozitiv.    „Panteři 
měli například to štěstí, že si za-
hráli se špičkovými týmy florba-
lových velmocí Švédska, Norska 
a Finska. Do turnaje šli z plné fy-
zické přípravy a jejich výkon se 
zápas od zápasu zlepšoval,“  po-
psal manažer klubu Petr Hrabec.  
První  utkání  sehrály  Otroko-

vice  proti  úřadujícímu  mistrovi 
ze Střešovic. Tatran měl po celý 
zápas  velmi  pečlivou  obranu, 
kterou  Panteři  velmi  těžko  do-
bývali.  Rovněž  švýcarský  Ry-

chenberg byl nad síly Otrokovic. 
Se  švédským  Falunem  uhráli 
Panteři  remízu.  Tento  výsledek 
se semifinalistou švédské ligy je 
historicky  největším  úspěchem 
florbalistů ze Zlínského kraje.
Vyřazovací  část  Czech Open 

přisoudila  Panterům  finský  tým 
Nokian KrP, dál šel ovšem v po-
háru finský Nokian po těsné vý-
hře 2:1. „Panteři na Czech Open 
uhráli jediný bod s Falunem, ale 
herní projev v posledních zápa-
sech  byl  velmi  dobrý  a  doufej-
me, že nabyté zkušenosti z těchto 
zápasů zúročí hráči v extralize,“ 
přeje  si  manažer.    První  zápas 
doma  odehrají  Panteři  23.  září 
od 17 hodin na Štěrkovišti proti 
Torpedu Havířov.   (ano)



Kolekci  oblečení  někdejší  otro-
kovické veslařky Zuzany Bahu-
lové  poznal  během  londýnské 
olympiády celý svět. Navrhla to-
tiž kolekce pro veslaře čtyř zemí 
reprezentujících  Ázerbájdžán, 
Bělorusko, Německo a Niger. 
Sto  deset  členů  německého 

olympijského veslařského  týmu 
obléklo  oděv,  jehož  hlavním 
motivem  je  orlice.  „Důraz  byl 
kladen  na  fakt,  že  jsou  veslaři 
snímáni po celou dobu dvouki-
lometrového  závodu  ze  strany, 
proto i hlavní motiv je na straně. 
Kolekce je tvořená dresem, bun-
dou,  vestou,  tričkem,  elasťáky, 
ponožkami, batohem a dalšími,“ 
vyjmenovala designérka. Kromě 
toho navrhla Bahulová oblečení 
pro  tým  Běloruska  i  speciální 
kolekci  pro  celý  realizační  tým 
nejúspěšnější  veslařky  světa 
Ekateriny Karsten. Dále pak pro 
reprezentanty  Ázerbájdžánu, 
kteří měli  ve  své výpravě  čers-
tvého mistra světa do třiadvaceti 
let z Trakaje a v neposlední řadě 
reprezentanta Nigeru. K navrho-
vání  dresů  se Bahulová  dostala 
jako doktorandka animace Uni-
verzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně. 

„Sama  jsem  aktivně  dlouho 
veslovala. Pak se naskytla mož-
nost vycestovat na pracovní stáž 
v  rámci  studia,  což  jsem  ráda 
využila,“ zmínila Zuzana Bahu-
lová. 
Na  sledování  olympijských 

veslařských  závodů  si  desig-
nérka  vyhradila  speciální  čas. 
„Fandila  jsem  závodníkům,  se 
kterými  se  dobře  znám  i  těm, 
které  jsem „oblékala“, ale prio-
ritou  u mě  zůstali  čeští  veslaři, 
na které bychom měli být všich-
ni patřičně hrdí,“ doplnila. 
Ohlas  na  německou  kolek-

ci  byl  obrovský.  „Závodníci 

opravdu  docenili  obměnu  de-
signu  celé  kolekce.  Do  jisté 
míry  jsem  se  snažila  obměnit 
stereotyp oblečení,  tak,    aby  se 
líbilo mladým závodníkům. Pro 
zajímavost,  stejnou  kolekci  vy-
užijí  i  hendikepovaní  sportovci 
na  paralympiádě.  Největším 
zadostiučiněním  je  poděkování 
od manažera německé veslařské 
reprezentace. Za to, že se mi po-
dařilo prosadit a uspět,  vděčím 
i  městu  Otrokovice,  které  mě 
podporovalo  dlouhá  léta  jako 
veslařku i  jako umělkyni,“ uza-
vřela Bahulová.   (ano), foto: 
 archiv z. BAHulové
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kolekci zuzany Bahulové nosili olympionici v londýně

Nový  ročník  fotbalových  sou-
těží  –  (FAČR  2012-2013) 
zahájila  Viktoria  Otrokovice 
zápasy  o  Pohár  České  pošty. 
V  předkole  hostovala  v  Mor-
kovicích  na  hřišti  vítěze  dvou 
krajských  soutěží  (krajského 
přeboru  a  krajského  poháru). 
Otrokovičtí  zvítězili  1:3  a  po-
stoupili  do  1.  kola  poháru, 
ve kterém na  svém hřišti  hos-
tila II. ligový celek MFK OKD 
Karviná.
Po  vyrovnaných  úvodních 

dvaceti minutách, v nichž měla 
Viktoria  šanci  na  skórování 
(17.  min.  Železník),  se  začal 
projevovat rozdíl ve výkonnos-
ti  mezi divizní Viktorií a dru-
holigovou Karvinou. Hosté na-
konec zvítězili 0:3 a postoupili 
do dalšího kola turnaje. Po zá-
věrečném  hvizdu  rozhodčího 
Proskeho  diváci  odměnili  vý-
kony obou mužstev potleskem.
Hráči Viktorie pod vedením 

trenéra Jar. Matějíčka hned za-
čali myslet na podzimní diviz-
ní zápasy o body, které sehrají 
od 12.  srpna do 17.  listopadu. 
Mužstvo s věkovým průměrem 
22,5  roku  mimo  jiné  sehraje 
dvě  derby  –  25.  srpna  v  Na-
pajedlích  a  20.  října  doma  se 
Spytihněví.
Program viktorie – podzim 
2012
12. srpna – Bystrc-Kníničky – 

Viktoria
18. srpna – Viktoria – Polná
25.  srpna  –  Napajedla  –  Vik-
toria
1. září – Viktoria – Třebíč
9. září – Vrchovina – Viktoria
12. září – Viktoria – Líšeň
15. září – Viktoria – Pelhřimov
22. září – Vracov – Viktoria
29. září – Viktoria – Brno-Bo-
hunice
7. října – Vyškov – Viktoria
14. října – Tasovice – Viktoria
20. října – Viktroria – Spytih-
něv
28.  října  –  Velké  Meziříčí  – 
Viktoria
3.  listopadu  –  Viktoria  –  Ho-
donín
10.  listopadu  –  Bystřice  nad 
Perštejnem – Viktoria
17. listopadu – Viktoria – Bys-
trc-Kníničky
FC Viktoria Otrokovice bude 

mít  v  soutěžích  celkem  10 
družstev, z  toho 3  týmy v ce-
lostátních soutěžích:   st. a ml. 
přípravky,  st.  a  ml.  žáci,  st. 
a ml. dorost, muži A a muži B. 
Nábor nových mladých fotba-
listů  do  FC  Viktoria  Otroko-
vice se koná 5. a 7. září vždy 
v  15  hodin  na  hlavním  hřišti 
(adresa  –Zlínská  240).  Jedná 
se  o  ročníky  narozené  2007 
a starší.
 tomáš stýskAl, sekretář 
 FC Viktoria otrokovice

viktoria hrála PoHáR české Pošty

cvičení pro zdraví pro ženy i muže na sokolovně
Nový školní rok klepe na dveře 
a věříme, že začínáte uvažovat, 
která  pohybová  aktivita  je  pro 
vás  vhodná.  Nabídka  je  stále 
bohatší, objevují se nové styly, 
nové  formy cvičení. Cvičitelky 
na  otrokovické  sokolovně  jsou 
kvalifikované,  zkušené,  sledují 
nové  trendy ve  cvičebních  sty-
lech.  Základ  cvičebních  hodin 
je však stálý – je třeba se zahřát, 
připravit  organismus  na  cviče-
ní, protáhnout svaly podléhající 
zkrácení,  posílit  svaly  ochablé, 
v závěru se zklidnit, relaxovat. 
S malou nadsázkou se dá říci, 

že  pokud  odcházíte  ze  cvičení 
„jako byste se vznášeli“ -    leh-
ce  vykračujete,  nic  vás  nebolí, 
máte  pocit,  že  jste  vyrostli,  že 
se  vám  lépe  dýchá,  tak  to  jste 
cvičení  vybrali  správně.  Pokud 
se ve cvičební hodině cítíte pří-
jemně,  berete  ji  jako  společen-
skou událost, těšíte se na příště, 
tak  jste přidali  ještě  i  „třešinku 
na dort“.  Na sokolovně od loň-
ska využíváme na cvičení kromě 
velkého sálu i nově zrekonstru-

ovaný  malý  sálek,  ve  kterém 
jsou zabudovány  tyče na uchy-
cení  gumových  lan  na  cvičení 
spinální mobilizace (SM – sys-
tém dle MUDr. Smíška). Tímto 
cvičením  dojde  ke  snížení  tla-
ku  na  meziobratlové  ploténky 
a klouby. To umožní jejich vý-
živu, regeneraci i  léčbu. V ma-
lém sálku probíhá i cvičení pro 
muže,  při  kterém  se  využívají 
hlavně  velké míče  a  overbally. 
U mužů  je  nejdůležitější  zpev-
nění  hlubokých  svalů  –  tzv. 
posturálních,  které  jsou  ulože-
ny  pod  velkými  povrchovými 
svaly,  a  tím  k  omezení  bolestí 
v zádech.  
Velký sál je využíván i v do-

poledních hodinách pro cvičení 
žen  středního  i  vyššího  věku. 
Toto  cvičení  je  velmi  oblíbené 
a probíhá již pátý rok. Ke cviče-
ní se opět využívají hlavně vel-
ké  míče  a  overbally.  Nabídku 
dopoledního  cvičení  v  novém 
školním roce rozšiřujeme – kro-
mě  úterka  nabízíme  i  cvičení 
ve čtvrtek dopoledne. 
Cvičení pro dospělé na soko-

lovně má velkou výhodu v tom, 
že  si  můžete  zakoupit  cenově 
výhodnou  předplatenku,  která 
platí ve všech cvičebních hodi-
nách  pro  dospělé. Můžete  tedy 
vyzkoušet,  která  forma  cvičení 
vám vyhovuje a můžete jednot-
livá cvičení i kombinovat. Kom-
pletní  nabídku  cvičení  –  i  pro 
děti  a mládež  –  najdete  na  vý-
věskách  přímo  na  sokolovně, 
příp.  využijte  webové  stránky: 
www.sokolovnaotrokovice.cz.
Těšíme  se  na  vás!  Za  odbor 
SPV TJ Jiskra Otrokovice 
 ing. zdenka kymlová, 
cvičitelka a lektorka zdravotní 
 tV i. třídy  
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Další  zlato  přivezli  otrokovičtí 
veslaři z mistrovství ČR - tento-
krát to bylo mistrovství juniorů, 
které se za větrného a deštivého 
počasí  konalo  14.-15.  červen-
ce  v  Třeboni.  Mistrovský  titul 
a zlaté medaile získala čtyřka ju-
niorů s kormidelníkem v sestavě 
Martin  Omelka,  Jan  Vodinský, 
Jan Ševčík, Tom Svoboda a kor-
midelník Robert Janda, trenérka 
Zuzana Atarsia. Dráhu  2  000 m 
ujela v čase 7.00.6 min. Kromě 
zlatých medailí dovezla tato po-
sádka ještě stříbrné medaile v zá-
vodě  čtyřek  bez  kormidelníka, 
když v cíli byl rozdíl od vítězné 
lodi ČVK Praha jen 0,6 vteřiny! 
Otrokovičtí  mladí  veslaři  svoji 

medailovou  sbírku  zkompleto-
vali  ještě  v  závěrečném  závodě 
osmiveslic,  kde  společně  s  ves-
laři  z  Bohemians  Praha  získali 
bronzové medaile.
Do  boje  o  juniorské  medai-

le  zasáhli  i  držitelé  stříbrných 
medailí  z  dorosteneckého  mis-
trovství  -  posádka  párové  čtyř-
ky obsadila  1. místo  v B  finále 
a  dvojskif Martin Svízela  a  Jan 
Solař  nedojel  do  cíle,  neboť 
ve  velkých  vlnách  se  do  lodi 
dostalo  tolik vody,  že  se  začala 
potápět a veslaři ji museli opus-
tit.  2. místo v B  finále obsadila 
dvojka juniorek Polášková Gab-
riela a Šarová Sandra. Na úspě-
ších  veslařů ve vrcholných ves-

lařských  soutěžích  se  podílejí 
nejen poctivá celoroční příprava 
pod  vedením  kvalitních  trenérů 
a trenérek, ale i možnost závodit 
na  kvalitních  lodích  od  světo-
vých výrobců, které bylo možno 
pořídit  díky  výrazné  finanční 
podpoře  města,  kraje  a  řady 
sponzorů, z nichž nejvíce veslaře 
podpořila firma SMO Otrokovi-
ce, a. s.
Zveme mezi nás chlapce i děv-

čata,  kteří mají  zájem o  sporto-
vání ve zdravém prostředí. Bližší 
informace  najdete  na  internetu 
na stránkách veslařského oddílu  
www.veslariotrokovice.cz 

 Jiří kuBíček,
  oddíl veslování

Junioři se postarali o dobrou reprezentaci

KUCHYŇSKÉ LINKY včetně spotřebičů
VESTAVNÉ SKŘÍNĚ4POSTELE 4MATRACE 

PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY4KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

   KANZA  s. r. o.
tř. Osvobození 175, Otrokovice

www.nabytekkanza.cz

Telefon

*3
D návrh

ZDARMA

V MĚSÍCI ZÁŘÍ DIGESTOŘ MORA OT 611  
JAKO DÁREK KE KUCHYŇSKÉ LINCE›› ››
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Komise mládeže a sportu při Radě města Otrokovice upozorňuje 
zájemce o pronájem městských sportovních zařízení pro školní 
rok 2012/2013, aby zasílali žádosti:
• o školní tělocvičny přímo ředitelům jednotlivých škol,
• o městskou halu správci městské haly společnosti TEHOS  s. 
r. o., k rukám ředitele, to vše v termínu do 14. září 2012. 
 vlastimil BukovJAn, předseda komise mládeže a sportu



Hledáte přirozenou cestu ke zdraví a harmonii, sami k sobě? Bez 
vedlejších účinků, bez zátěže chemickými preparáty, s respektem k vaší 
vlastní cestě? Chcete skutečně řešit potíže a nejen zastírat příznaky? 

Centrum Vitalio - MUDr. Pavel Stuchlík a Ing. Petra Stuchlíková nabízí pomoc. 
Využíváme kraniosakrální terapii, homeopatii, shiatsu, viscerální manipulaci a 
další. Otrokovice - Trávníky, Hlavní 1161 - Dům s  pečovatelskou službou, tel. 
777 303 633, 608 201313, centrumvitalio@gmail.com, www.centrumvitalio.cz,  
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Strana zelených * 
     kandidátka pro krajské volby z Otrokovic 

 Mgr. Dagmar Daňková 
      učitelka na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť 
 

→ skutečné vzdělávání pro všechny děti 
→ zdravé životní prostředí pro náš kraj 
→ sebevědomá a solidární pospolitost 

se šekem. Starosta žlutavy Stanislav kolář přebírá od hejtmana Sta-
nislava Mišáka ocenění za Vesnici roku Zlínského kraje 2012. Doufají 
v pěkné umístění obce i v celostátním kole. V něm je třináct finalistů, vý-
sledky budou vyhlášeny 15. září v Luhačovicích. foto: A. novotná

In
z

e
r

c
e

Vážení a milí občané otrokovic a kvítkovic,
v období mezi 10. a 12. červencem se měl do Va-

šich  domácností  dostat můj  Zpravodaj.  Jenom  náho-
dou jsem se 21. července v Kvítkovicích na vernisáži 
otrokovickych umělců,  kam  jsem byla  jimi  pozvána, 
dozvěděla, že nikdo ze známých, které  jsem tam po-
tkala, můj Zpravodaj neobdržel. Po pátrání na České 
poště  jsem zjistila, že do schránek občanů Otrokovic 
mělo  byt  rozdáno  6500  výtisků,  do  Kvítkovic  žád-
né,  protože  došlo  ke  komunikační  chybě.  Vzhledem 
k tomu, že do Kvítkovic budou Zpravodaje v nejbliž-
ší době dodány, chtěla bych poprosit všechny občany 
z Otrokovic, kteří Zpravodaj nedostali, zda by byli tak 
hodní  a  bud mně  tuto  informaci  sdělili  elektronicky 
na  e-mail  jana@jurencakova.cz  nebo  formou  SMS 
na mobil 605 969 058. Vypadá to, že je v Otrokovicích 
nějaký  bermudský  trojúhelník,  kde  se  ztrácí  volební 
zpravodaj:)
Ráda bych Vás ale také informovala o tom, jak jsem 

splnila  svůj  hlavní  volební  slib.  V  roce  2006  jsem 
slibovala  spravedlivé  peníze  obcím  a  městům.  Jako 
bývala  starostka  malé  obce  Rokytnice,  nesrovnatel-
né s  takovým městem,  jako  jsou Otrokovice,  jsem si 
dovolila bojovat s větrnými mlýny v podobě minister-
stva  financí a bývalého primátora Prahy Pavla Béma  
a pokračovala jsem v tom i po svém zvolení do Senátu. 
Společně se svými kolegy z  regionálního politického 
hnutí Nezávislí starostové pro kraj, za které jsem byla 
zvolena a které je dnes hnutím celostátním s názvem 
Starostové  a  nezávislí,  jsme  prostřednictvím  ústavní 
stížnosti  a  následně  stížnosti  do  Štrasburku  dosáhli 
toho, že už na podzim 2007 vláda schválila změnu roz-
počtového  určení  daní,  díky  které  jenom Otrokovice 
v roce 2008 získaly oproti roku 2006,  kdy jsem změnu 
slibovala, navíc 28 milionů  korun, v letech 2009-2011 
pak to bylo navíc 40 milionů  korun. Co se za tyto pro-
středky pořídilo v Otrokovicích, to už jsem nedokázala 
ovlivnit, to už se musíte ptát svých volených zástupců 

na  radnici.  Ve  čtvrtek  16.  srpna  schválil  Senát  další 
změnu rozpočtového určení daní, kterou jsme prosazo-
vali po vytvoření pracovní skupiny od roku 2008, kde 
jsem byla členkou. Byla schválena napříč politickým 
spektrem, z 66 přítomných bylo 58 pro, 2 proti, a Otro-
kovice tak budou moci každý rok získat do svého měst-
ského  rozpočtu navíc  cca 19 milionů korun. Daňové 
příjmy do městského  rozpočtu však záleží na výběru 
daní a na výkonnosti ekonomiky, takže pokud budou 
daňové příjmy nižší oproti slibovaným, tak mě prosím 
nekamenujte:)
Pokud máte pocit, že jste během uplynulých šesti let 

v Otrokovicích viděli jiné politiky a mě ne, tak musíte 
také  vědět,  že  to  není mou  vinou. Chodím  tam,  kde 
jsem zvána a ze strany představitelů města se mně po-
zvání nikdy nedostalo. Do Otrokovic mě pozvali zlínští 
hasiči, otrokovičtí umělci a pak také Ženský pěvecký 
sbor Otrokovice. Je třeba ale také dodat, že otrokovičtí 
umělci na mé pozvání v květnu 2011 vystavovali  své 
umění  v    Senátu  a  letos  v  červnu  jsem  tam  vyvezla 
i Ženský pěvecký sbor. V Otrokovicích jsem  ale jinak 
poměrně často, protože k cestám do Prahy využívám 
vlakové spojení a k tomu jsou Otrokovice ideální. Ab-
solvovala jsem zde také besedy se žáky v základních 
školách, měla jsem možnost navštívit zařízení Naděje 
a Charity. V letošním roce se chci pokusit svůj sená-
torský mandát obhájit, proto již předem avizuji, že by 
k Vám mělo dorazit ještě jedno číslo Zpravodaje.  
Přeji Vám příjemný zbytek  léta a na závěr přidám 

něco k přemýšlení: „Neodporujte zlu, ale překonávejte 
ho dobrem!“ Vaše senátorka Jana Juřenčáková
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Pass / Makabara / Mala-
níková & Kochaníček / Tři 
tuny / Vašíček / 

Kolečkářová/ 
Los Perdidos ad.
workshop divadelní, výtvarný, bubno-
vání, program pro děti, občerstvení

otrokovičtí blahopřáli obci 
Žlutava k získání zlaté stuhy

Velkou  slávu  zažili  v  pátek  17. 
srpna obyvatelé Žlutavy. V tento 
den byla obci předána Zlatá stuha 
za vítězství v krajském kole sou-
těže Vesnice roku 2012. Z Otro-
kovic přišli poblahopřát hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák, 
starosta  Jaroslav  Budek  i  mís-
tostarosta  Milan  Plesar.  „Žluta-
vanům  blahopřeji.  Mám  tu  čest 
být  hejtmanen  Zlínského  kraje,  
a tak mě těší úspěch každé obce. 

Jakožto  bývalého  starostu  Otro-
kovic mě  ovšem  zvláště  těší,  že 
vyhrála  vesnice  z  obvodu  obce 
s  rozšířenou  působností  Otroko-
vice,“    uvedl  hejtman Zlínského 
kraje  Stanislav  Mišák.  Staros-
ta  Otrokovic  Jaroslav  Budek  je 
také  úspěchem  Žlutavy  potěšen. 
„Ke Žlutavě mám  osobní  vztah, 
působil  jsem  v  ní  totiž  osmnáct 
let  jako  pedagog,“  poznamenal 
otrokovický starosta.  (ano)


