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  úvodní slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 

rok 2012 byl evropskou komisí vyhlášen evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační so-
lidarity. Cílem je vytvoření příznivějších podmínek a lepší budoucnosti pro seniory i zbytek společ-
nosti. Vybízí k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé evropy se dožívají vyššího věku a zůstávají 
díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní, což přináší řadu výzev, změn, ale také příležitostí.  
Protože 1. říjen byl v roce 1991 vyhlášen OSn Mezinárodním dnem seniorů, rozhodli jsme se využít 
tento den pro zahájení „Měsíce seniorů“ v Otrokovicích a zorganizovat zajímavý program, který 
by se seniorům mohl líbit. Odbor sociální ve spolupráci s dalšími odbory a za podpory vedení 
města Otrokovice tak připravil řadu akcí, jejichž cílem je nejen zapojit seniory do společenského 
a kulturního života, ale také upozornit na rizika stárnutí, stáří a upevnit mezigenerační vztahy. 
Umění stárnout je umění žít, prožívat aktivně celý svůj život. A protože život po šedesátce zdaleka 
nekončí, prosazuje se myšlenka aktivního stárnutí. Pro tuto příležitost jsme připravili v měsíci říjnu 
několik akcí. například hned 1. října ve 14 hodin bude v předsálí  Otrokovické BeSeDY slavnostně 
zahájen „Měsíc seniorů“ za účasti vedení města. Součástí bude také vernisáž výrobků seniorů. 
Dále plánujeme kurzy trénování paměti, zodpovědného nakládání s penězi či besedy o bezpečnos-
ti seniorů a setkání se starostou a místostarostou města. Podrobný seznam všech aktivit najdete 
v kalendáři akcí uvnitř Otrokovických novin. Věřím, že si některou z nich vyberete. Budeme se těšit 
na setkání s Vámi.
 Mgr. Květoslava horáKová, vedoucí Odboru sociálního Městského úřadu Otrokovice                                 

Kuchařky ze ZŠ Mánesova
 získaly stříbro za školní oběd 

Zdravé a moc dobré. Vývar s hovězím masem vařeným 
přes noc s celestýnskými nudlemi, karbanátek z pohan-
ky, sýra a krůtího masa, bramborový salát s francouzskou 
zeleninou a jogurtovým dresinkem s bylinkami a lehký 
jáhlový dezert s lesním ovocem. Tímto menu si vydoby-
ly  kuchařky ze ZŠ Mánesova uznání poroty v celostátní 
soutěži O nejlepší školní oběd. Kuchařky získaly 28. srpna 
v Brně nejen skvělé 2. místo, ale podle vedoucí kuchyně 
Anny Vičánkové také reprezentovaly školu i město a hlav-
ně zjistily, jaký je jejich um v porovnání s jinými škol-
ními jídelnami.  Do finále vybrala odborná porota deset 
školních jídelen ze 78 přihlášených z celé České repub-
liky.  Jídlo muselo splňovat podmínky zdravého životní-
ho stylu,  cena jedné porce nesměla překročit 34 korun. 
(ano),  snímky: lenka KrupKová, Anna novotná

21. září 2012
číslo 9 - ročník 22
zdarma - neprodejné
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s námi ušetříte,  tel. 800 201 203

Volební obvody pro 
krajské  a senátní volby 
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ve městě roste nová tovární hala Mitasu
Dobrá zpráva pro zaměstnance 
firmy Mitas a jejich rodiny: vý-
robce zemědělských pneumatik 
sice stěhuje výrobu z areálu Ba-
rumu Continental, zůstává ale 
v Otrokovicích. Už od května 
2013 by se měla rozběhnout vý-
roba plášťů v areálu Tomy. 

Stavba nové haly byla zaháje-
na začátkem srpna. Místo, kam 
se výroba z původního místa 
přestěhuje, nebylo do poslední 
chvíle jisté. Důležitou roli se-
hrálo mimo jiné i jednání vedení 
společnosti Mitas s představiteli 
Otrokovic. „Při výběru lokali-
ty nás ovlivnil zejména věcný 
přístup města Otrokovic a jeho 
obyvatel,“ uvedl ředitel továren 
Mitas v Otrokovicích a ve Zlíně 
Josef Křemeček. „Otrokovičtí 
vědí, že jde o pracovní místa, 
a Mitas nabízí perspektivu,“ do-
dal Křemeček. 

To potvrzuje také otrokovický 
starosta Jaroslav Budek. „Pečli-
vě jsme zvažovali, co přinese 
vybudování továrny v Otroko-
vicích. Jednoznačně pro hrálo 
zachování šesti set pracovních 
míst. Navíc další pracovní místa 
by byla ohrožena ve zlínské vý-
robně,“ vyzdvihl pozitiva sta-
rosta Jaroslav Budek s tím, že 
stejně důležité je také důsledné 

dodržování všech norem.  Od-
borné útvary městského úřadu 
se proto detailně seznamovaly 
s chystaným projektem, aby 
město mohlo v rámci zjišťova-
cího řízení ministerstva život-
ního prostředí vydat stanovisko 
k záměru výstavby nové vý-
robní haly. „Zaměřili jsme se 
na ovzduší a emise pachových 
látek, které by mohly zatížit 
blízké okolí, stejně jako hluk 
a dopravu,“ přiblížil starosta. 

Projekt nové výroby je v sou-
ladu s evropskou a českou le-
gislativou v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdraví, 
hluku a likvidace emisí. „Mitas 
použije nejmodernější dostup-
nou technologii,“ řekl vedoucí 
projektu Rudolf Mačák. „Spo-
lupracujeme s městem Otroko-
vice a občanskými sdruženími 
od počátku projektu,“ dodal 
vedoucí projektu. Přestože se 
v počátku stavby objevily připo-
mínky obyvatel na hluk i zápach 
při stavbě, firma je zdárně elimi-
nuje. Zápach byl jednorázovou 
záležitostí vzniklou odkrytím 
staré skládky, která už je zlikvi-
dována.

Dočasné potíže ale vyvažuje 
zachování a rozšíření pracov-
ních příležitostí ve městě. „In-

vestice mezinárodní gumáren-
ské společnosti v existujícím 
průmyslovém areálu v Otroko-
vicích v řádech stovek milio-
nů korun znamená zachování 
výroby, a tím i pracovních míst 
zaměstnanců, z nichž je většina 
z Otrokovic a to je velmi dobrá 
zpráva. Navíc nás firma Barum 
Continental seznámila se svý-
mi rozvojovými plány v po-
době rozšíření výroby v místě 
dnešní továrny Mitas, kde by 
mohlo v budoucnu najít svou 
práci dalších více než 220 lidí. 
Při jednáních jsme byli velmi 
aktivní a snažili jsme se předsta-
vit investorům naše město jako 
území, kde je výhodné usku-
tečnit takto výraznou investici. 
Tím jsme společně dokázali  
udržet a do budoucna také pod-
pořit zvýšení zaměstnanosti pro 
obyvatele města a z toho mám, 
i přes všechna možná budoucí 
rizika související s provozem 
nové továrny, velmi dobrý po-
cit,“ poukázal otrokovický mís-
tostarosta Milan Plesar.

Produkce v nové výrobně má 
začít 1. května 2013. Veřejnost 
se může podívat na místo stav-
by 26. září, kdy je připraven 
na 14. hodinu poklep základní-
ho kamene.  Anna novotná



2 OtrOkOvické
nOviny

Tři otrokovické základní ško-
ly přivítaly v první školní den 
194 nových prvňáčků,  tedy 
o 3 děti více než v loňském 
školním roce. Nárůst počtu 
nových žáků zaznamenala ZŠ 
T. G. Masaryka, která opro-
ti loňským 46 přivítala první 
den nového školního roku 70 
žáků. Přírůstek byl značný, 
a tak se děti rozdělily celkem 

do tří tříd. ZŠ Trávníky letos 
uvítala o 14 žáků méně než 
loni, celkem 56. Meziroč-
ní snížení o sedm žáků pak 
zaznamenala ZŠ Mánesova, 
do které nastoupilo 68 dětí.

Všechny nové žáky základ-
ních škol v první den nového 
školního roku osobně přivítalo 
také vedení radnice. Starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek při-

šel pozdravit děti do ZŠ T. G. 
Masaryka, místostarosta Mi-
lan Plesar zpříjemnil nástup 
do školy prvňákům v ZŠ Tráv-
níky a členka Rady města Ot-
rokovice Libuše Škrabolová 
navštívila ZŠ Mánesova, kam 
přišel děti pozdravit i hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mi-
šák, který měl pro každého 
nachystanou malou pozornost. 

Také radnice dětem i jejich ro-
dičům věnovala v souvislosti 
s prvním školním dnem hned 
několik drobných dárečků 
v podobě pastelek, ořezávát-
ka, gumy, skicáku, reflexní 
samonavíjecí pásky i pexesa 
zobrazujícího místa a budovy 
v Otrokovicích. 

Změnou pro celou školu, 
tentokrát střední, bylo pře-

stěhování z jednoho areálu 
do druhého. Konkrétně se 
Střední průmyslová škola Ot-
rokovice přemístila z areálu 
Tomy na Štěrkoviště do kom-
plexu Střední odborné školy. 
Studenti střední průmyslové 
školy mají nyní k dispozici 
zrenovované prostory s novo-
tou svítícími učebnami i labo-
ratořemi.  (red)

první den školního roku byl změnou pro prvňáky i pro studenty spŠ
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Prvňáčci ze ZŠ Mánesova si prohlíželi své budoucí pedagogy i hosty z města a kra-
je. Hned ráno se také seznámili s deváťáky, kteří jim předávali dárkové balíčky.

Zvědaví na prostředí školy a na spolužáky nebyli jen čerství žáčci, ale také jejich 
rodiče a prarodiče. Školáky v ZŠ TGM přivítal i starosta Otrokovic.

Do ZŠ Trávníky zamířil ráno kouzeník a klokan Ríša. Ten rozdával lízátka, zatímco 
místostarosta Otrokovic podělil děti dárkovými přeměty města a také osobním darem.  

Střední průmyslová škola Otrokovice zažila o prázdninách velké stěhování. V no-
vých prostorách na Štěrkovišti bude studentům sloužit i tato nová laboratoř.



otrokovice pokračují v investicích novými stoupačkami
Další investice, tentokrát za téměř 3 miliony korun, čekají ještě 
před koncem roku na svou realizaci. Opraveny budou stoupačky 
a k tomu nutná část bytových jader domu v ulici Školní 1299. 
V rámci rekonstrukce bytového domu se sto dvěma byty bude 
provedena další výměna starých stoupaček za nové včetně sou-
visejících stavebních úprav bytových jader. „Konkrétně chceme 
do konce roku 2012 provést opravu patnácti bytů, které přibudou 
ke stávajícím 62 již opraveným,“ přiblížil otrokovický místosta-
rosta Milan Plesar s tím, že očekávané náklady na tuto investici 
se pohybují ve výši 2,7 milionu korun. Výměny se budou týkat 
vnitřní instalace. Dojde k demontáži stoupaček a také úpravám 
bytových jader formou vyzdění dělicích příček a instalačního 
jádra. Od roku 2007, kdy započaly rekonstrukce bytových jader 
v tomto domě, vynaložilo město Otrokovice pro tyto účely téměř 
30 milionů korun.  (kru)

do wellness centra šest dní v týdnu
Na rozšíření otvírací doby i nový rezervační systém se mohou 
těšit návštěvníci wellness centra ve Sportovním areálu Baťov.
Místo tří dnů provozu týdně si mohou lidé užívat relaxace a zá-
bavy celý týden kromě neděle, kdy je sanitární den. Otevřeno 
bude vždy od 15 do 21 hodin. Zvýšení komfortu pro zákazní-
ky od září přináší také nový rezervační systém. Ten byl dosud 
k dispozici pouze pro hrací sportovní plochy. Z pohodlí domo-
va se budou lidé moci objednat k návštěvě jednotlivých zařízení 
wellness centra. Další informace najdete na webových stránkách  
www.arealbatov.cz.  (red)

nástěnný kalendář ukáže město z ptačí perspektivy
Nový nástěnný kalendář pro rok 2013 připravuje otrokovická 
radnice. Město představí na šedesáti leteckých snímcích, nese 
proto název „Otrokovice z ptačí perspektivy“. Kalendář vznikl 
ve spolupráci s místním amatérským fotografem Jiřím Košťálem, 
který snímky pořídil z rogala, na kterém nad Otrokovicemi pra-
videlně létá. Jednu fotografii poskytl Pavel Ligr, stejně jako Jiří 
Holub, který se podílel na grafické úpravě. Úvodní text pochází 
z pera kronikářky města Věry Kramářové. Kalendáře budou k do-
stání od začátku října za prodejní cenu 80 korun. Vydány budou 
v počtu tisíc kusů.  (kru)

partnerské město ožilo folklorními slavnostmi
Koncem srpna ožila slovenská Dubnica nad Váhom 19. roč-
níkem Dubnického folklorního festivalu. Na několika scénách 
se lidé mohli po čtyři dny těšit z vystoupení plných ukázek li-
dových tradic, zpěvu a tance. Festivalu se každoročně zúčast-
ňují přední folklorní soubory ze Slovenska i zahraničí. Stejně 
jako v předchozích letech jej navštívili také hlavní předsta-
vitelé města Otrokovice starosta Jaroslav Budek a místosta-
rosta Milan Plesar. Kulturně-společenské setkání zástupců 
partnerských měst opět posílilo vztahy a chuť spolupracovat 
na dalších aktivitách zaměřených především na občany. „Vy-
měnili jsme si praktické zkušenosti a diskutovali o možných 
budoucích společných projektech v oblasti sportu, školství 
či sociální oblasti. Tyto aktivity bychom chtěli ale prioritně 
zacílit na setkávání občanů našich měst. Již nyní jsou do me-
zinárodní spolupráce zapojeni slovenští i čeští senioři a stu-
denti. Některé projekty připravujeme s polským partnerským 
městem Zawadzkie a nově jsme navázali kontakt s maďar-
ským městem Vác,“ shrnul starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek. Kromě festivalu se zástupci partnerských měst zúčastnili 
pietního aktu u příležitosti uctění památky obětí Slovenského 
národního povstání, kdy společně položili květiny a věnce 
k památníku Alexandra Dubčeka. Poté před městským kul-
turním centrem společně uctili památku dlouholetého choreo-
grafa a uměleckého vedoucího známého folklorního souboru 
Vršatec Mikuláša Senka.  (red)

Místo květin a keříků zbyly jen prázdné jamky
Veřejné blaho zjevně neleželo na srdci zloději, který odcizil 
počátkem září čerstvě vysazené stálezelené a listnaté keře i po-
kryvné kvetoucí růže z rekonstruované části náměstí 3. května. 
Stálezelené keře, trvalky, traviny a dřeviny mají zútulnit prostor 
uprostřed města. Jaké překvapení čekalo na pracovníky, když 
přišli zkontrolovat výsledky své práce a pokračovat v další. Mís-
to zasazených rostlin mohli sledovat jen prázdná místa. Přesto, 
že je staveniště oploceno a vstup na něj zakázán, nevítaný ná-
vštěvník si tam našel cestu a škodil. Zvýšenou pozornost náměstí 
bude věnovat Městská policie Otrokovice prostřednictvím hlídek 
i městského dohlížecího kamerového systému. V těchto přípa-
dech bude městská policie předávat pachatele správnímu orgánu, 
který může udělit pokutu až 15 000 korun.  (red)

AKtuálně Z MěstA

vícE AKtuAlIt nA www.otroKovIcE.cZ
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týden knihoven nabídne burzu i amnestii

Skoro čtyři stovky dětí si prohlédly 12. září třídicí linku Technických služeb Otrokovice. Ředitel tech-
niček Vladimír Plšek jim vysvětloval, proč a jak efektivně třídit odpady, a to včetně elektroodpadu. 
Na děti čekaly i zajímavé zážitky v podobě posezení v popelářském voze nebo vědomostní soutěže 
s tématem třídění. V Otrokovicích se nachází dvě stovky sběrných míst a patnáct sběrných dvorů, kam 
mohou lidé ukládat odpad tak, aby se mohl ještě zužitkovat.  (ano)

I v novém školním roce je 
mnoho důvodů zajít do Měst-
ské knihovny Otrokovice. Přes 
prázdniny přibyly nové tituly 
pro děti i dospělé. Instituce nabí-
zí také zajímavé akce a besedy. 

Opravdové čtenářské žně se 
chystají od 1. do 5. října při ce-
lostátním Týdnu knihoven. „Je 
vyhlášena amnestie na poplatky 
za nové registrace i na poku-
ty pro zapomnětlivé čtenáře,“ 
uvedla vedoucí knihovny Vero-
nika Valíková. Od 1. do 3. října 
se koná druhý ročník čtenářské 
burzy. Tituly, které už doma 
nemají užití, ale jiným by třeba 

ještě udělaly radost, mohou lidé 
přinést do knihovny na radnici 
již v těchto dnech. Burza se koná 
v obřadní síni radnice v pondělí 
a ve středu od 10 do 17 hodin 
a v úterý od 11 do 14 hodin. 
Knihy budou k mání za manipu-
lační poplatek 10 korun. „Připra-
vujeme také slavnostní pasování 
druháčků na čtenáře, setkání tu-
ristů v knihovně a besedu s pub-
licistou a spisovatelem Stanisla-
vem Motlem,“ podotkla vedoucí 
knihovny. 

Turisté budou debatovat s pří-
chozími ve čtvrtek dopoledne, 
beseda s publicistou je připrave-

na na 16 hodin. Její téma je Slá-
va a zatracení filmových hvězd, 
které se odráží v autorově knize 
Mraky nad Barrandovem za-
chycující autentické vzpomínky 
a otevřená, většinou dosud ne-
publikovaná svědectví o zná-
mých i méně známých aktérech 
slavné éry Barrandova. Se žáky 
středních škol bude Stanislav 
Motl besedovat o dokumentu 
Živý mrtvý. Jde o nebývale sy-
rové až drsné svědectví, které 
však zároveň plasticky věrně 
až didakticky osvětluje zejména 
mladým lidem, co to byl holo-
caust.  Anna novotná

Školáci se v technických službách poučili o třídění odpadu

Informujeme voliče, kteří se nebudou zdržovat 
v době voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 
konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (v přípa-
dě druhého kola voleb do Senátu i 19. a 20. října) 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
že mohou hlasovat za podmínek stanovených zá-
konem o volbách do zastupitelstev krajů a o vol-
bách do Parlamentu České republiky na voličský 
průkaz. A to v případě voleb do zastupitelstev krajů 
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvo-
du kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlá-
šen k trvalému pobytu a v případě voleb do Senátu 
PČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a rovněž v je-
hož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu.  

Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do 10. 
10. 2012, 16 hod., na obecním úřadě podle místa 
svého trvalého pobytu nebo podáním doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (5. 10. 2012); 
toto podání musí být v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče či v elektronic-
ké podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě zasla-
né prostřednictvím datové schránky. 

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů 

přede dnem voleb, tj. 28. 9. 2012, předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu.

Při samotném aktu hlasování volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství ČR platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průkazem. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od okrs-
kové volební komise prázdnou úřední obálku pro 
daný druh voleb. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umož-
něno. Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti 
„svého“ volebního okrsku, okrsková volební ko-
mise poznámku o vydání voličského průkazu zruší 
a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého se-
znamu voličů. V případě voličů s trvalým pobytem 
v Otrokovicích lze požádat o vydání voličského 
průkazu na MěÚ Otrokovice, odd. evidence oby-
vatel, přízemí budovy 2 úřadu (tel. 577 680 101-2).
 Bc. Marcel nEMčEK, vedoucí OeS

volby do zastupitelstev krajů a senátu parlamentu čr – voličské průkazy

Červencové Otrokovické letní 
slavnosti se setkaly s velkým 
ohlasem občanů. Kvalitně při-
pravený program přivedl do ulic 
města deset tisíc lidí. Příští rok 
chceme být ještě lepší, a proto 
dáváme možnost také vám podí-
let se na přípravě programu zasí-
láním svých návrhů na zlepšení. 

Plánování třídenní akce si 
žádá spoustu času, proto již nyní 

zasedla skupina pracovníků, aby 
zhodnotili celou akci a zača-
li pracovat na přípravě dalšího 
ročníku. Abychom program co 
nejvíce zatraktivnili a přiblížili 
občanům, dáváme jim možnost 
zaslat své návrhy na program či 
organizační zajištění Otrokovic-
kých letních slavností 2013.

Na e-mailovou adresu lenka.
krupkova@muotrokovice.cz po-

sílejte tipy na oblíbené kapely, 
podněty pro zlepšení organizač-
ně technického zabezpečení akce 
i náměty na propagaci projektu. 
Společně můžeme připravit pro-
gram, ve kterém si každý najde 
to své. Spokojenost s letošními 
Otrokovickými letními slavnost-
mi můžete vyjádřit i v anketě 
v pravé části webu města www.
otrokovice.cz.  (kru)

navrhněte program příštích otrokovických letních slavností

OtrOkOvické
nOviny



Z jednání rady města 20. 8. 2012 
Rada města na svém posledním srpnovém jednání projednala 44 
bodů programu, k nimž přijala usnesení. Všechna tato usnese-
ní jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili poskytnutí finančního daru 15 tisíc korun 
ve prospěch Florball clubu Panthers Otrokovice na úhradu části 
nákladů spojených s účastí na významné akci CZECH OPEN 
2012 v Praze. Rada města následně neschválila poskytnutí mi-
mořádného příspěvku na dopravu žadateli FC Viktoria Otroko-
vice. Radní se poté zabývali a schválili text rámcové smlouvy 
o podmínkách poskytování příspěvku na pobytové sociální 
služby občanům obce v zařízení SENIOR Otrokovice. Radní 
po zkušenostech z minulého roku schválili pomoc lidem bez do-
mova v zimním období 2012/2013 formou umístění dvou mo-
bilních buněk na pozemku města v blízkosti ulice Příčná. Rada 
města následně schválila harmonogram zpracování, předkládání 
a schválení rozpočtu města Otrokovice na rok 2013. Radní poté 
schválili také uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi 
městy Otrokovice, Zlín a Napajedla. V závěru jednání se radní 
zabývali výběrovými řízeními na nebytové prostory ve vlastnic-
tví města, věcnými břemeny na pozemcích města, výpůjčkami 
městských pozemků a nájemními smlouvami na městské byty.  

Z jednání rady města 10. 9. 2012
Při prvním zářijovém jednání rada města projednala 36 bodů 
s usnesením. Všechna jsou veřejnosti k dispozici na interneto-
vých stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty 
města. 

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy mezi měs-
tem Otrokovice a SK Baťov 1930 o. s. na pronájem části po-
zemku ve Sportovním areálu Baťov o výměře 1068 čtverečních 
metrů pro účely podání žádosti o dotaci na vybudování VITAL 
Parku. Rada města schválila následně využití maximálně 600 
tisíc z prostředků na sociální služby na zakoupení speciálně 
upraveného vozidla pro převoz vozíčkářů a osob s omezenou 
schopností pohybu. Radní se poté zabývali věcnými břemeny 
na pozemcích města, výkupy pozemků do vlastnictví města 
a nájemními smlouvami na městské byty.  

  Ing. Milan plEsAr, místostarosta města

Vážení SPOlUOBČAnÉ,
v minulém čísle Otrokovických 
novin jsem reagoval na vaše 
podněty týkající se informačních 
kanálů a také jsem avizoval, že 
nyní se budu zabývat investice-
mi. Okolnosti posledních dnů 
mě však přiměly reagovat ještě 
na jiné téma, a to rušení nočního 
klidu. 

Letní prázdniny jsou obdobím, 
kdy se lidé rádi baví a často vy-
hledávají akce, které se konají 
ve venkovním prostředí. Chápu 
touhu užít si letních dnů a vy-
chutnávat atmosféru přírodních 
amfiteátrů. V této souvislosti je 
však dobré uvědomit si i pohled 
těch, kteří dávají přednost naopak 
tichu. Právě kvůli rušení nočního 
klidu se na mě osobně i na měst-
ský úřad někteří z vás obracejí. 
Dovolte mi proto, abych nyní 
popsal postup města a jeho pra-
vomoci v těchto situacích.

Veřejné kulturní, sportovní 
a společenské akce, pokud se ko-
nají mimo prostory patřící městu, 
nepodléhají obecně povolování, 
pokud se konají v mezích sta-
novených naší obecně závaznou 
vyhláškou. Tedy pořadatel má 
povinnost pouze v dostatečném 
předstihu oznámit konání ven-
kovní akce. Naše obecně závaz-
ná vyhláška pak odkazuje mimo 
jiné na povinnost nepřekračování 
hlukových limitů či stanovu-
je čas pro ukončení předmětné 
akce. Máme povinnost vycházet 
z ústavního principu, že každý 
může činit, co není zákonem 
zakázáno a nikdo nesmí být nu-
cen činit, co zákon neukládá. 
V těchto mezích se město snaží 
řešit i veřejný pořádek na svém 
území. Nemůžeme tedy obecně 
říci, že společenskou akci v bu-
doucnu nepovolíme, avšak trvá-
me zásadně na tom, aby na ak-
cích s veřejnou produkcí hudby, 
které se konají v mezích obecně 
závazné vyhlášky o veřejném po-
řádku, byly dodržovány všechny 
platné právní předpisy, zejména 
aby akce nerušily noční klid ne-
zúčastněných osob a aby hluk 
nepřekračoval stanovené hygi-
enické limity. Tedy v žádném 
případě neplatí, že by pořadatel, 
který pořádá akci ve venkovním 
prostoru v pátek nebo v sobotu 
s ukončením do 1 hodiny noční, 
jak umožňuje obecně závazná 

vyhláška města, mohl neome-
zeně obtěžovat hlukem okolí 
konání akce. K tomu ani obecně 
závazná vyhláška, ani samo měs-
to souhlas nedává. Pokud dojde 
po 22. hodině k rušení nočního 
klidu, třeba právě veřejnou pro-
dukcí hudby, je možné kontakto-
vat Městskou policii Otrokovice, 
která musí situaci řešit v rámci 
svých zákonných pravomocí. 
Porušení nočního klidu po 22. 
hodině je jednak řešeno jako 
přestupek, ať už přímo na mís-
tě strážníky městské policie, 
nebo předáním případu Odboru 
přestupkovému a exekučnímu 
Městského úřadu Otrokovice. 
Samozřejmě vždy městská poli-
cie činí zákonné kroky k ukon-
čení hlučné produkce.   Pokud 
pořadatel nereaguje odpovída-
jícím způsobem na výzvy stráž-
níků městské policie ani hlídky 
Policie ČR, je záležitost následně 
předána již uvedenému odboru 
přestupkovému a exekučnímu 
k projednání. Pokud se protipráv-
ní jednání prokáže, je uložena 
příslušná zákonná sankce, která, 
jak věřím, zapůsobí preventivně 
i do budoucna. Výše sankce by 
měla odpovídat tomu, jak závaž-
né bylo protiprávní jednání a také 
tomu, jakým způsobem pořadatel 
reagoval nebo nereagoval na vý-
zvy policie k pořádku. Dovolte 
mi pohled na problematiku klidu 
ještě z trochu jiného úhlu. Život 
ve městě, zvláště v letním obdo-
bí, nikdy nemůže být stejně klid-
ný jako život mimo velká sídla. 
Musíme hledat rovnováhu mezi 
zájmy jedněch po klidném odpo-
činku a zájmy jiných po zábavě. 
Naší snahou je, aby se tato rovno-
váha hledala cestou vzájemného 
pochopení, vzájemného respektu 
k právům  a cestou dodržování 
platných právních předpisů. Ně-
kdy se nám to daří lépe a někdy 
hůře. Základem každého lidského 
soužití je vzájemný respekt a to-
lerance. Buďme proto ohleduplní 
a shovívaví zároveň, jen tak mů-
žeme docílit toho, že se nám bude 
v našem městě společně dobře žít. 

Abych tematicky dodržel ob-
sah tohoto okénka, zodpovím 
alespoň jednu z Vašich otázek 
směřovaných do oblasti investic. 
Váš podnět v této oblasti zněl: 
„Více dětských hřišť, zejména 
na Trávníkách (okolí posledních 

výškáčů)“. V Otrokovicích se na-
chází 93 dětských hřišť, která jsou 
vybavena dle věkových kategorií 
dětí, které je mohou využívat. 
Prvky na jednotlivých hřištích 
jsou kombinovány tak, aby se zde 
mohly potkávat různé generace. 
Na Trávníkách je síť dětských 
hřišť poměrně hustá, najdeme jich 
zde 29. V centru města, na sídliš-
tích Střed a u nádraží je hřišť 36. 
Baťov včetně Štěrkoviště a staré 
kolonie má 25 dětských hřišť. Ne-
dostatek ploch pro hraní dětí vní-
máme v Kvítkovicích, kde jsou 
hřiště pouze tři, proto v této loka-
litě počítáme s vybudováním jed-
noho hřiště nového a rekonstrukcí 
stávajících. Víme, že ne všechna 
dětská hřiště jsou v ideálním sta-
vu a mnohá by si zasloužila kom-
pletní rekonstrukci. V rámci eko-
nomických možností městského 
rozpočtu je každoročně vyčleňo-
vána částka na jejich postupnou 
obnovu ve výši 800 tisíc korun.

Snažíme se respektovat také 
individuální potřeby rodin s po-
stiženými dětmi, a tak v roce 
2010 vzniklo na Trávníkách nové 
speciální hřiště pro děti se zdra-
votním postižením. Hřiště je při-
způsobeno potřebám těchto dětí 
a poskytuje zázemí pro setkání 
nejen dětí, rodičů a kamarádů 
dětí se zdravotním postižením, ale 
i seniorů a lidí se zdravotním po-
stižením z domu s pečovatelskou 
službou, v jehož blízkosti vzniklo. 
Vybudování tohoto hřiště stálo 
830 tisíc korun. Jako jedno z po-
sledních bylo rekonstruováno 
dětské hřiště v parku před poli-
klinikou, kde došlo ke komplet-
ní výměně konstrukce hracích 
prvků, což si vyžádalo 150 tisíc 
korun. Nutno říct, že všechna pro-
vozovaná hřiště splňují podmínky 
bezpečnosti, postupně jsou vy-
bavována novými herními prvky 
splňujícími všechny normy a to 
včetně té nařizující pravidelnou 
výměnu písku. 

K trávení volného času lze 
také využívat hřiště u základních 
škol, která jsou dobře vybavena 
a poskytují vhodné zázemí pro 
míčové sporty i základy atleti-
ky. Další možností jsou otevře-
ná sportoviště jako in-line ovál 
na Trávníkách a hřiště Sportov-
ního areálu Baťov. Veřejnost 
může také po předchozí domlu-
vě v DDM Sluníčko využívat 
dopravní hřiště na Trávníkách.      
 Mgr. Jaroslav BudEK, 
 starosta Otrokovic
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oKénKo stArosty

Zavedení nového centrální-
ho registru vozidel způsobilo 
o prázdninách velké problémy 
občanům i pracovníkům, kteří se 
systémem musejí pracovat. Ani 
po dvou měsících provozu nelze 
říct, že je vše v pořádku. Problé-
my způsobují hlavně delší čekací 
doby u přepážek. 

Ty vznikají především kvůli 
tomu, že jakékoliv změny u vo-
zidel je potřeba do centrálního 
registru vozidel opětovně zavést, 
ať je to změna majitele, ztráta 
„malého techničáku“, ztracená 
nebo odcizená státní poznávací 
značka, zápis tažného zařízení, 
změna barvy vozidla nebo změ-

na paliva. V průběhu prázdnin 
nás média informovala o ne-
funkčnosti systému. Nyní je sice 
na první pohled funkční, přesto 
se v mnoha ohledech, především 
z pohledu odbavení občana, nic 
nemění. Čas, který člověk stráví 
u přepážky, se i nadále prodlužu-
je. To je dáno několika zásadní-
mi fakty.
1. V centrálním registru vozidel 
jsou neúplná data. Při tzv. kon-
zistenci dat se objeví na ploše 
pouze údaj o registrační znač-
ce. Ostatní data musí pracovník 
přepážky fyzicky zadat do regis-
tru. V četných případech musí 
vycházet pouze z předložených 

dokladů. V lepším případě, kdy 
je vozidlo již registrováno v pů-
sobnosti Městského úřadu Otro-
kovice (tzn. ORP Otrokovice), 
vyhledá úředník fyzicky spis 
vozidla a současně porovnává 
správnost zapisovaných údajů 
do centrálního registru vozidel 
s technickým průkazem a spisem 
vozidla.
2. Centrální registr vozidel bo-
hužel zatím nekomunikuje se 
základními registry, tudíž pra-
covník musí provádět ověřování 
oprávněných osob v jiné databá-
zi.
3. Zcela nefunkční zůstává ap-
likace, která by měla umožnit 

výdej dat z centrálního registru 
vozidel exekutorům, soudům, 
Policii ČR a ostatním institucím 
a také individuální výdej dat 
z registru fyzickým a právnic-
kým osobám.
4. Zcela nefunkční jsou i statis-
tické údaje. Aplikace neumožňu-
je vyčíst počet a druh provede-
ných úkonů za jakékoliv období. 
Aplikace neumožňuje v případě 
dohledání chyb a oprav zjistit, 
který pracovník prováděl úkon.

S přechodem na nový centrál-
ní registr vozidel, jehož garantem 
je ministerstvo dopravy, muselo 
také dojít k zásadnímu vyčištění 
dat vedených v evidenci vozidel 

a právě většina nesrovnalostí 
v datech byla dána historickým 
vývojem bývalé evidence. 

Nezbývá než věřit, že systém 
začne brzy pracovat bez problé-
mů a občané se dočkají komfor-
tu, který byl dříve standardem. 
Přesto, že pracovníci Městského 
úřadu Otrokovice jsou odkázáni 
na funkčnost systému a nemají 
možnost jej ovlivnit, omlouváme 
se za komplikace, které omezená 
funkčnost centrálního registru 
vozidel způsobuje. Prosíme ob-
čany o trpělivost a shovívavost 
při vyřizování jejich záležitostí. 

Mgr. lenka KrupKová, 
 tisková mluvčí Otrokovic

centrální registr vozidel sice funguje, ale stále vykazuje problémy

Oznámení termínu uzávěrky 58. kola výběru zájemců 
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení. Termín uzávěrky pro po-
dání žádostí je 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. 

Z jednání rady města otrokovice

OtrOkOvické
nOviny
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Město Otrokovice vyhlašuje výBěrové ří-
ZEní nA pronáJEM nEBytových 
prostor o cElKové výMěřE 21,45 
m2, nAcháZEJících sE v prvníM pAt-
řE Budovy č. p. 1342, náM. 3. KvětnA, 
otroKovIcE, na parcele parc. č. st. 2554 
v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu „nepo-
travinářské prodejny“, vhodné k účelu užívání 
jako kancelář, obchod s drobným zbožím apod., 
za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 11. 2012 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 500 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 a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo 
kopii výpisu z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem 
smlouvy doloží originál potvrzení o bezdluž-
nosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpe-
čení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu a čestné prohlášení o bezdluž-
nosti ve vztahu k městu Otrokovice a městem 

zřízeným organizacím.
5. další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných nebytových prostorech nebu-
dou umísťovány a provozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zařízení umožňující interak-
tivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných ob-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) 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 prona-
jímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového řízení: 3. 10. 2012 
v 10.00 hod. 
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schů-
zi Rada města Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem dohodnout na tel.: 
577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková  
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.

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěrové říZEní 
nA pronáJEM nEByto-
vých prostor o cEl-
Kové výMěřE 88,26 
m2, nAcháZEJících sE 
v příZEMí Budovy č. 
p. 1465, náM. 3. KvětnA, 
otroKovIcE, na parc. č. 
st. 3057/1 v k. ú. Otrokovice, 
kolaudovaných k účelu „nepo-
travinářské prodejny“, za ná-
sledujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 
11. 2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 800 
Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně pře-
dem
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním nebytových 
prostor.
3. účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemné-
ho za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřa-
du, zdravotní pojišťovně a cel-
nímu úřadu a čestné prohlá-
šení o bezdlužnosti ve vztahu 
k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
5. další podmínky nájmu neby-
tových prostor:
a) v pronajímaných nebytových 
prostorech nebudou umísťová-

ny a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videolo-
terijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných obdobných hrách, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí prona-
jímateli kauci ve výši čtvrtletní-
ho nájemného a záloh na služ-
by. Tato kauce bude použita 
v případě, že nájemce nebude 
platit řádně nájem a služby 
s nájmem spojené a při ukonče-
ní nájemního vztahu, po vyrov-
nání všech závazků, bude tato 
kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena 
nájemci.
6. uzávěrka výběrového řízení: 
3. 10. 2012 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhod-
nocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Kadle-
číková  na tel.: 577 662 317. 

Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepe-
né obálce s označením: „Vý-
běrové řízení nám. 3. května 
1465“ na adresu: TEHOS, s. r. 
o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice
Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
na pronáJEM nEBytových pro-
stor o cElKové výMěřE 167 m2, nA-
cháZEJících sE v příZEMí, prvníM 
A druhéM pAtřE Budovy č. p. 950, 
ul. tylovA, otroKovIcE, na parcele 
parc. č. st. 703/2 v k. ú. Otrokovice,  účel nájmu 
restaurace a kavárna, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 11. 2012 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor.
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti 
uvede: a) navrhovanou výši nájemného za m2/
rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo 
kopii výpisu z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před podpisem smlou-
vy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, fi-
nančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem zřízeným or-
ganizacím.
5. další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných nebytových prostorech ne-

budou umisťovány a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická zařízení umožňují-
cí interaktivní hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.
b) 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.
6. uzávěrka výběrového řízení: 3. 10. 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 řízení ul. Tylova 950 “ 
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.

Město Otrokovice vyhlašuje 
výběrové řízení na prodEJ 
rodInného doMu č. 
p. 5002 nA ul. nErudo-
vA v otroKovIcích na 
pozemku st. pl. 431/2 zasta-
věná plocha a nádvoří o vý-
měře 37 m2, pozemku parc. 
č. 457/50 zahrada o výměře 
100 m2 a části pozemku parc. 
č. 457/49 zahrada o výmě-
ře 66 m2 se všemi součástmi 
a příslušenstvím (na pozem-
ku parc. č. 457/49 se nachá-
zí stavba altánu, se změnami 
oproti vydanému souhlasu 
s drobnou stavbou) vše v k. 
ú. a obci Otrokovice, za cenu 
nejvyšší nabídky za následu-
jících podmínek: - zájemce 
uvede jméno a příjmení, adre-
su trvalého bydliště, popř. do-

ručovací adresu a telefonický 
kontakt,
- minimální cena 900 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 
dnů po schválení prodeje 
ZMO,
- předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána ucha-
zečem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemo-
vitost nabyta do společného 
jmění manželů, přihlásí se 
do výběrového řízení oba 
manželé společně,
- v případě nabídek se shod-
nou nabídkovou cenou roz-
hoduje při vyhodnocení čas 
podání nabídky s tím, že dříve 
podaná nabídka má přednost,
- ve výběrovém řízení bude 
vybrána pouze jedna nejvý-
hodnější nabídka, další nabíd-

ka v pořadí nebude stanovena,
- zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádnou z nabí-
dek a výběrové řízení zrušit,
- uzávěrka výběrového řízení: 
29. 10. 2012 v 10.00 hodin 
Přihlášky do výběrového ří-
zení je nutno podat osobně 
do podatelny MěÚ Otrokovi-
ce v zalepené obálce s ozna-
čením v levém dolním rohu 
„RD 5002“ na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č.1, nám. 
3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice. Výběrové řízení 
vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi Rada města Otroko-
vice. Prohlídku je možno 
uskutečnit po osobní dohodě 
nebo telefonickém objednání. 
Bližší informace podá Ivana 
Machačová, tel. 577 680 209.

tEhos s. r. o., IČ: 60731729, 
se sídlem Otrokovice, tř. To-
máše Bati 1255, PSČ 765 02, 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce vEdou-
cí střEdIsKA správA 
nEMovItostí. Předmět 
činnosti obchodní společnosti je 
uveden ve výpisu z obchodního 
rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vlož-
ka 17511 (www.justice.cz), kde 
lze ve sbírce listin nalézt i plat-
né znění Zakladatelské listiny 
obchodní společnosti. Středisko 
správa nemovitostí zabezpečuje 
správu nemovitostí v Otrokovi-
cích, tj. bytů, nebytových pro-
stor, sportovní haly, městského 
koupaliště, Rekreační oblasti 
Štěrkoviště, Sportovního areálu 
Baťov, základních a mateřských 
škol v Otrokovicích, in-line drá-
hy a kanalizace. 
Místo výkonu práce: Otroko-
vice
nástup do zaměstnání: 1. 1. 
2013
požadavky: Vzdělání: mini-
málně středoškolské, VŠ vý-
hodou, s tím, že alespoň jedno 
z ukončených vzdělání je po-
žadováno stavebního zaměření. 
Praxe minimálně 5 let v oboru, 
úplná způsobilost k právním 
úkonům, trestní bezúhonnost. 
Základní orientace v rozpoč-
tovém účetnictví, uživatelská 
znalost práce s PC (MS Office), 
dobré organizační a komuni-
kační schopnosti. Schopnost 
řídit kolektiv, samostatný a ini-

ciativní přístup k plnění úkolů, 
řidičský průkaz skupiny B.
uchazeči předloží písemnou 
přihlášku do výběrového ří-
zení, která musí obsahovat tyto 
náležitosti: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo bydli-
ště, číslo občanského průkazu, 
souhlas s využitím osobních 
údajů uchazeče pro účely výbě-
rového řízení, kontaktní spojení 
(telefon, e-mail), datum a pod-
pis uchazeče.
K písemné přihlášce uchazeči 
doloží: motivační dopis, struk-
turovaný životopis zaměřený 
na údaje o průběhu dosavadních 
zaměstnání, praxi, odborných 
znalostech a dovednostech, ori-
ginál výpisu z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než 3 měsíce, 
ověřené kopie dokladů o vzdě-
lání (SŠ + VŠ), čestné prohláše-
ní o bezdlužnosti. 

Přihlášky k výběrovému ří-
zení doručte nejpozději do 5. 
10. 2012 do 14.00 hodin v za-
lepené obálce označené heslem 
„VŘ vedoucí SN“ na adresu: 
TEHOS s. r. o., k rukám ved. 
person. odd., tř.  Tomáše Bati 
1255, 765 02  Otrokovice. 

vyhlašovatel si vyhrazu-
je právo nevybrat žádného 
z uchazečů, výběrové řízení 
zrušit a případně vyhlásit 
nové výběrové řízení. O vý-
sledku výběrového řízení budou 
přihlášení uchazeči písemně 
informováni nejpozději do 24. 
10. 2012.
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5. října, 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Otrokovická BESEDA  ve spolupráci s Divadlem Příběh o.s. uvádí
o.lI.v.y. vs. BAFnI - Zápas v divadelní improvizaci
Improvizace na témata diváků. Každé představení je premiéra i derniéra zároveň. Živá 
hudba. Netušená překvapení. Diváci rozhodují o vítězi. Že nelze spojit sport a diva-
dlo? Že za minutu nelze odehrát příběh na vaše téma? Že neexistuje nic lepšího než 
televizní Partička? A na divadle? Přijďte se přesvědčit o opaku! Zápas v improvizaci 
poprvé v Otrokovicích! Tentokrát proti sobě nastoupí O.LI.V.Y. (Olomoucká LIga 
V Ymprovizaci) a brněnští BAFNI. Těšíme se na Vás i na Vaše témata! 
 vstupné: 70 Kč, studenti 50 Kč

10. října, 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
souhvěZdí JIsKEr – koncert HONZY a FRANTIŠKA NEDVĚDŮ
 vstupné: 300, 280 a 260 Kč. Slosování vstupenek o ceny.

12. až 14. října, velký sál Otrokovické BESEDY
výstAvA hIstorIcKých KočárKŮ
Expozice ze sbírky Marie Václavínkové zahrnuje padesátku dětských i loutkových 
kočárků z let 1890 až 1970, které budou doplněny řadou historických panenek v do-
bových oblečcích a hraček. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.  vstupné: 30 Kč

19. října, 17 hod.,  velký sál Otrokovické BESEDY
KoncErt KE 45. výročí ŽEnsKého pěvEcKého sBoru  
 vstupné: 70 Kč

21. října, 16 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
tAnEční odpolEdnE s topolAnKou
Pořad k Roku seniorů. Nejen senioři si mohou zatancovat a zazpívat se známou de-
chovkou. Přijde i lidový vypravěč. Občerstvení zajištěno. vstupné: 50 Kč

24. října 2012 v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
MusIcA dolcE vItA - Klenoty české hudby
Žofie Vokálková – flétna, Daniela Demutová – mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa. 
Zazní skladby našich největších skladatelů – J. Mysliveček, F. Škroup, B. Smetana, B. 
Martinů, A. Dvořák, L. Janáček a další.  
 vstupné: 80 Kč, studenti 40 Kč, členové Kph na předplatenky

27. října, 16 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
stEtson And BourBon –  festival blues a jižanského rocku, 6. ročník.
vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč. Slosování vstupenek o ceny.  

připravujeme na listopad: 
9. listopadu Kamil střIhAvKA se skupinou lEAdErs 
vstupné: 240, 220 a 200 Kč    Předprodej již zahájen 
24. listopadu otroKovIcKé FrKoBrAní – 6. ročníK

ZáJEZdy
13. října BurčáKový pochod –  Odjezd v 8 hodin z parkoviště před obchodem 
Billa v Otrokovicích na náměstí. Pochod vinohrady z Milotic do Mutěnic spojený 
s ochutnáváním burčáku. Odjezd zpět z Mutěnic v 19 hodin. cena zájezdu 250 Kč.

20. října termální lázně GyÖr s přestupem na vEĺKý MEdEr. Odjezd v 5.30 
hod. od Hotelu Baťov/Spol. dům a v 5.40 hod. od Otrokovické BESEDY. Plánovaný 
odjezd zpět v 18 hodin. cena zájezdu 400 Kč, nezahrnuje vstupné a pojištění.

26. října MuZEJní vídEŇ - V uvedený den má Rakousko státní svátek, kdy jsou 
pro veřejnost bezplatně otevřené rakouské vládní instituce - prezidentský palác, úřad 
vlády, parlament a mnohá státní muzea - všechna muzea Hofburgu, Belveder, Klenot-
nice a jiné. Odjezd v 5.30 hod. od Hotelu Baťov/Spol. dům a v 5.40 hod. od Otroko-
vické BESEDY. Plánovaný odjezd zpět v 19 hodin.  cena zájezdu 450 Kč.

KIno BEsEdA

čtvrtek 4. října v 19 hodin, Česko 2012 – 97 min
BAstArdI 3 – drama       
přístupno od 15 let      vstupné 90 Kč

čtvrtek 11. října v 19 hodin, VB / Fr. / N / Lucembursko 2011 - 100 min, titulky
vrtětI ŽEnou – romantický, historický, komedie    
přístupno od 15 let              vstupné 75 Kč

čtvrtek 18. října v 19 hodin, Finsko/ Německo/ Austrálie 2012 – 93 min, titulky
Iron sKy – komedie, sci-fi, akční
přístupno      vstupné 80 Kč

čtvrtek 25. října v 17 hodin, USA 2012 – 92 min, dabing
MAdAGAsKAr 3 – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný   
přístupno      vstupné 65 Kč

čtvrtek 25. října v 19 hodin, Slovensko, Česko 2011 – 88 min
lovE – drama, romantický, thriller    
přístupno od 12 let      vstupné 75 Kč

připravujeme na listopad: ve stínu,  Muži v černém 3, doba ledová 4: Země 
v pohybu, signál – dopolední promítání

  ŘíJEN

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 dív-
ky v soutěži, dvě fotografie (1x portrét a 1x celá postava) a dále: jméno a příjmení, 
datum narození, kontaktní adresu, telefon a e-mail. Dále stručný přehled zájmů, do-
vedností a mimoškolních aktivit. Přihlášky v zalepené obálce označené „Dívka O. B. 
2012“ doručte osobně nebo poštou na adresu: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 
1302, 765 02 Otrokovice, k rukám p. Navrátilové nebo elektronicky na e-mail: na-
vratilova@beseda.otrokovice.cz. Konečný termín pro podání přihlášky je 30. září. 
Finále se uskuteční ve velkém sále Otrokovické BESEDY dne 9. 12. v 16 hodin.

10. října v  19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY

 koncert HONZY a FRANTIŠKA NEDVĚDŮ

souhvěZdí JIsKEr
Vstupné: 300, 280 a 260 Kč. Slosování vstupe-
nek o ceny. Rezervace a prodej v pokladně Ot-
rokovické BESEDY, tel. 571 118 103, e-mail 
predprodej@beseda.otrokovice.cz

 Ženský pěvecký sbor Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU 
pořádá v pátek 19. října 2012 v 17 hodin ve velkém sále Otrokovické BESEDY

Koncert ke 45. výročí 
Ženského pěveckého sboru  

 spoluúčinkuje cimbálová muzika Máj ze Zlína, moderuje Jiří Holub.
 Vstupné 70 Kč, předprodej v pokladně Otrokovické BESEDY od 1. října. 
Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišá-

ka a starosty Otrokovic Mgr. Jaroslava Budka
Zveme všechny příznivce hudby a sborového zpěvu.

27. 10. od 16 hod., Otrokovická BESEDA, festival blues a jižanského rocku

stEtson And BourBon 
www.stetson-bourbon.cz

16.00  Klobouček a kofolka – dětský zábavný pořad s výukou country tanců
19.00   JErGuŠ orAvEc trIo (sK) 20.00   ZdrowA wodA (pl) 
21.00   BluE rocKEt (cZ)  22.00 pEtr roŠKAŇuK & BlAcKout (cZ) 
Ochutnávka bourbonů a whisky. Prodej klobouků stetson a replik westernových 
zbraní. vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč. studenti sleva 50 %. 
Slosování vstupenek o ceny. Rezervace na predprodej@beseda.otrokovice.cz, pří-
padně tel. 571 118 103 (100). Prodej v pokladně Otrokovické BESEDY a prodejních 
místech TICKETSTREAM a TICKETPORTAL. Festival se uskuteční pod záštitou 
generální konzulky Polské republiky v Ostravě Anny Olszewszke, starosty Otroko-
vic Mgr. Jaroslava Budka a za podpory Hudební nadace OSA. Festival  podpořily 
společnosti: B- Projekting, s. r. o. Zlín, TONAK, a. s. Nový Jičín, Kamenolom Žluta-
va,  MONET+, a. s. Zlín, METALŠROT, a. s. Tlumačov, Cyklosport Baťov, Napaje-
delská elektromontážní s. r. o., Pekárna Topek, WHISKY CLUB a Pivovar Uherský 
Brod. Mediální partneři: Otrokovické noviny, Radio Rock Max, ROCK&POP 

a NTV Cable Napajedla.

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

25. října v 17 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
slAvnostní vEčEr KE dnI vZnIKu sAMostAtného 
čEsKoslovEnsKého státu
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělen titul Osobnost 
města Otrokovice a Cena města Otrokovice. Od 15 hodin se uskuteční pietní kladení 
věnců k pomníku obětem 1. světové války na nám. 3. května a v 15.30 v Kvítkovi-
cích. V 16 hodin proběhne vernisáž výtvarných prací žáků otrokovických základních 
škol  Leporelo ve foyer Otrokovické BESEDY. vstup volný
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OtrOkOvické
nOviny 7

AKcE K MěsícI sEnIorŮ:
Slavnostní zahájení Měsíce seniorů v Otrokovické BESEDĚ 
1. 10. ve 14 hod.
Seniorům nad 60 let jsou pak k dispozici tyto akce:
KurZ trénování pAMětI: 2. 10. v 16 hod. v KD Kvít-

kovice, 16. 10. v 15 hod. v KD Trávníky, 18. 10. ve 14 hod. v KD Baťov

BEZpEčnost sEnIorŮ: 2. 10. v 15 hod. v KD Trávníky, 11. 10. ve 14 hod. 
v KD Baťov, 16. 10. v 16 hod. v KD Kvítkovice, 23. 10. v 9.30 hod. v SENIORu 
B, 5.11. v 10 hod. v Charitním domově

Zodpovědně K FInAncíM 4. 10.–5. 10. od 10 do 15.30 hod. na MěÚ, 
na kurz je nutné se předem přihlásit (tel.: 577 680 430).

nEKAlé oBchodní prAKtIKy 23. 10. od 9 do 11 hod. v obřadní síni 
MěÚ 

BEsEdA sE stArostou A MístostArostou 9. 10. ve 14 hod. v ob-
řadní síni MěÚ

MoŽnost BEZplAtné rEGIstrAcE v MěstsKé KnIhovně        
1. 10. – 5. 10.

dEn  otEvřEných dvEří pro sEnIory vE sportovníM  
ArEálu BAťov včEtně wEllnEss cEntrA 
1. 10. od 8  do 12 hod. Možnost registrace (objednávky) na využití wellness 
centra zdarma dne 22. 10.: tento den bude od 8 do 16 hod. wellness pro seniory 
nad 60 let zdarma na základě předchozího objednání. Registrace zájemců bude 

prioritně prováděna při dni otevřených dveří 1. 10. od 8 do 12 hod., dále případně 
na telefonním čísle 606 094 605 u pracovníka wellness centra p. Turovského.

ZáKlAdy prácE s pc v průběhu celého měsíce října v Městské knihovně.

sEnIořI čtou dětEM v MŠ v průběhu celého října v otrokovických MŠ.
Bližší informace k akcím vám poskytne Ivana Pallová, DiS., sociální pracovnice, 
MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, tel.: 577 680 430, 
email: pallova@muotrokovice.cz

čtvrtek 11. října 10–17 hodin, SENIOR Otrokovice, p. o. pořádá v rámci 
Týdne sociálních služeb
dEn otEvřEných dvEří v sEnIoru otroKovIcE
SENIOR Otrokovice,  p. o.  – poskytovatel sociálních služeb, vás srdečně zve na pro-
hlídku svých zařízení: Budova B – domov pro seniory, odlehčovací služba, K. Čapka 
1615
Budova C – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, třída Spojenců 1840
hlavní program: 10.00 hod. Budova C – slavnostní zahájení projektu s názvem 
BOHATSTVí  VZPOMíNEK pod záštitou starosty města Otrokovice Mgr. Jarosla-
va Budka. Součástí programu bude REMINISCENČNí DIVADLO :
dramatizace vzpomínek na téma školní léta. Výstava fotografií a dobových před-
mětů s názvem Toulky historií škol na Otrokovicku.  Výstava je ke zhlédnutí od 10 
do 17hod..
doprovodný program: 15.00 hod. – Budova B  ZVíŘATA JAKO LéČITELé
ukázky různých zooterapií prostřednictvím domácích mazlíčků. Představí se:  canis-
terapie  s hladkosrstými zakrslými jezevčíky, hipoterapie s poníky, 
 felinoterapie s anglickým modrým kocourem a další animoterapie s korelou cho-
cholatou, zakrslou kozou domácí atd. 

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

Upozorňujeme občany na dopravní omezení, 
která vzniknou koncem září v okolí hotelu Ba-
ťov – Společenský dům v souvislosti s konáním 
tradiční Michalské poutě. 

V termínu od 24. září od 8 hodin do 1. říj-
na do 8 hodin bude uzavřen úsek ulice Tylova 
na jižní straně hotelu Baťov, kde budou instalo-
vány kolotoče a další pouťové atrakce.

V den konání poutě 30. září  budou uzavřeny  
po obvodu parku pro silniční dopravu úseky ulic 

Erbenova, Tylova a třída Spojenců od 5 do 19 
hodin. Autobusová zastávka MHD „Společen-
ský dům“ bude v těchto hodinách přemístěna 
na autobusové nádraží na tř. Tomáše Bati.

Zároveň se občanům, kteří v uvedené lokalitě 
bydlí, omlouváme za zvýšenou hladinu hluku, 
způsobenou provozem kolotočů a kulturním 
programem na krytém pódiu.
 Město otrokovice 
 a otrokovická BEsEdA

                                         Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU  
 

 

 

      
  

        Neděle 30. září 2012 
 
 

Park před Hotelem Baťov/Spol. dům: 
 
      10.00  zahájení Pouti představiteli města Otrokovice 
      10.10 – 12.00  dechová hudba 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 

 
Programem provází Radek Chmela 

 
 
Doprovodný program: 

 
Pouťové stánky, kolotoče, projížďky na koních a ponících, jízdy na motorkách, 

skákací hrady a další pouťové atrakce. 
 
 

    
         Rezervace míst na stánky a zaplacení zálohy v Technických službách Otrokovice, ul. K. Čapka 1256, 

                                                   pí. Kunderová, 577 927 997 od 20. září (7:00) do 27. září (10:00) 

dočasné změny dopravní situace při Michalské pouti

Turistické oddíly TOM 1412 
a 1419 ve spolupráci s Klubem 
volného času a Římskokatolic-
kou farností sv. Vojtěcha už 
pošesté připravují misijní jar-
mark. Uskuteční se v neděli 21. 
října od 8.30 do 9.30 a od 11.30 
do 12.15 hodin před kostelem 
sv. Vojtěcha. Smyslem akce je 
nejen pomoci misiím a hlavně 
dětem ze zemí třetího světa, ale 
také rozvíjet v lidech touhu po-
máhat chudým v nouzi. Peníze 
jsou vždy rozděleny do jednot-
livých programů pomoci v roz-
vojových zemích (podrobně 
popsáno ve výroční zprávě, 

která je k dispozici u vedoucích 
Misijního klubka, i na www.
missio.cz.).  Podpořit toto dílo 
můžete tím, že přijdete a za-
koupíte si nějaký výrobek nebo 
se můžete zapojit i do vyrábění 
těchto předmětů 20. října od 9 
do odpoledních hodin v sute-
rénu kostela sv. Vojtěcha. Pře-
dem ze srdce děkujeme všem, 
kteří přijdou a nákupem či vý-
robou podpoří misie. Informace 
o všech našich aktivitách na-
jdete na www.tom1412.blog.cz 
a www.tom1419.org.
 Anna BErKová,
Martina MIKuláŠtíKová

pozvánka na misijní jarmark

Ochotníci z divadla Tyjátr při-
pravili i na divadelní sezonu 
2012/2013 divákům řadu mi-
lých překvapení. Soubor pů-
sobící pod Otrokovickou BE-
SEDOU vsadil na osvědčené 
veselohry. „Jako první to bude 
24. listopadu premiéra komedie 
N. V. Gogola Ženitba, která je 
jednou z nejhranějších her to-
hoto autora. Vypráví o dlouho 

připravovaných námluvách 
i strachu dostat se jednou pro 
vždy do chomoutu,“ přiblížil 
režisér Tyjátru Radek Chmela.

Druhou premiérou bude 
na přelomu února a března 
2013 hra Marca Camolettiho 
Anna poklad rodiny. „Jedná se 
o světově proslulou komedii 
o tom, že není dobré si přivést 
domů milence, právě když má 

váš manžel v ložnici svou pří-
telkyni. Ještě že je tu služebná 
Anna...,“ poznamenal režisér 
Tyjátru. Zároveň bude ve čtvr-
tek 27. září od 19.30 hodin po-
slední možnost vidět pohádko-
vou komedii Dalskabáty, hříšná 
ves aneb Zapomenutý čert. 
„Děkujeme za vaši přízeň a tě-
šíme se na setkání s vámi, milí 
diváci,“ uzavřel Chmela.  (ano)

ochotnický soubor tyjátr zve na 11. divadelní sezonu 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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úterý 2. října 15.00 – 18.30 hodin, Nový stadion TJ Jiskra
KrAJsKý přEBor AtlEtIcKých příprAvEK
Soutěž ve čtyřboji v kategoriích 11–12 let, 9–10 let, 7–8 let  
a atletická školka pro 6leté.



o době a m
ístě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlam

entu
České republiky

Starosta m
ěsta Otrokovice podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o zm

ěně některých 
zákonů, ve znění pozdějších

předpisů,

o z
n a m

 u j e:
1.

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
se 

uskuteční
v pátek

12.
října

2012
od 14.00 hodin do 22.00 hodin                          

a
v

sobotu
13. října 2012

od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V
případě konání 

II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční 
vpátek 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a vsobotu 20. října 
2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.
Místem konání voleb

jsou volební místnosti uvedené vpopisu
jednotlivých 

okrsků č. 1 až 13.

3.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky.Po učinění záznamu dovýpisu ze stálého seznamu voličůobdrží volič od
okrskové volební komise pro daný typ voleb úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené

hlasovací lístky
nové.Neprokáže-livolič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.

4.
Hlasovací lístky budou voliči dodány

nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
Společně shlasovacímilístky

obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístkyi ve volební místnosti. 

5.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.Voliči předstupují před 
okrskovou volební komisi a hlasují vpořadí, vjakém se dostavili do volební 
místnosti.

6.
K

zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti                         
a

v
jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 

komise.

V Otrokovicích dne 17. září 2012

Mgr. Jaroslav Budekv.r.
starosta města Otrokovice

Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice

Okrsekč. 1
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

Celé ulice:
HLAVNÍ, J. VALČÍKA, 

Části ulic:
LIDICKÁ

267, 268, 269, 1156, 1234, 1235, 1236,1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262,

Okrsekč. 2
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

Části ulic:
KPT. NÁLEPKY

1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 
SNP

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
ZLÍNSKÁ

121, 137, 146, 148, 155, 159, 174,

Okrsekč. 3
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

Celé ulice:
KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,  

Části ulic:
KPT. NÁLEPKY

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 
SNP

144, 1152, 1153, 1154,1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191,

Okrsekč. 4
Volební místnost:

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA
OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388

Celé ulice:
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ, 

Části ulic:
ČECHOVA  

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 
J. JABŮRKOVÉ 203, 204, 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842,
LIDICKÁ  

1231, 1232, 1233, 

Okrsekč. 5
Volební místnost:

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388
     
Celé ulice:

NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ, KUČOVANINY, 
Části ulic:

J. JABŮRKOVÉ  308, 491, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427,
1803, 1819,

Okrsekč. 6
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355

Celé ulice:
HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA,

Části ulic:
NA ULIČCE

1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835,
OBCHODNÍ  

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 
SVOBODOVA  1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314,

Okrsekč. 7
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T. G. M

ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355

Celé ulice:
B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ,

HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA,  

Části ulic:
ČECHOVA  

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785,1844, 

NA ULIČCE  
1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 

Okrsekč. 8
Volební místnost::

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE
-BUDOVA 2, 

NÁM. 3. KVĚTNA 1341

Celé ulice:
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO,

NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV                    
a TEREZOV, 

Části ulic:
OBCHODNÍ  

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
SVOBODOVA  1308, 1309, 
TŘ.TOMÁŠE BATI90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 

505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343,6012,

Okrsekč. 9
Volební místnost::

SENIOR
-BUDOVA C,TŘ. SPOJENCŮ 1840

Celé ulice:
DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ, 

Části ulic:
DOBROVSKÉHO

6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294,6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191,

JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263,6264, 6292, 
6293, 

K. ČAPKA  
1198, 1199, 1256, 

MÁNESOVA  
663, 664, 665, 667, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 
6672, 6674, 6711, 6712, 

TŘ. SPOJENCŮ
957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 

TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1241, 
1255, 1267, 1269, 1270, 1540, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 
1567, 1594, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1657, 1660, 1661, 
1663, 1666, 1667, 1677, 1678, 1687, 1700, 1703, 1715, 1717, 
1741, 1761, 1764, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 
4784, 4791, 4792,4793, 4794,

TYLOVA  
725, 950, 1133, 1134,1248, 1249, 1250, 1565,6291,

VRCHLICKÉHO
654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 

6143, 6144, 6151, 6152, 6513,6531, 6533,6534, 6591, 6592,
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182, 

Okrsekč. 10
Volební místnost::

ZÁKLADNÍ ŠKOLA M
ÁNESOVA, M

ÁNESOVA 908

Celé ulice:
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE, 

Části ulic:
ERBENOVA 

990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
MÁNESOVA  

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 7081, 
7082, 7091,7101, 7102, 9301, 9302, 

ŠKOLNÍ  
607, 726, 742, 805, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,

TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 815, 818, 819, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 

836, 837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 969, 971,998, 
999, 1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 
8262, 8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 
8801, 8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331,
9341, 9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 
9772, 9791, 9792, 

TŘ. TOMÁŠE BATI 944, 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1574, 1581, 
1582, 1596, 1600, 1601, 1608, 1616, 1619, 1620, 1622, 1624, 
1635, 1827, 1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 
9422, 9431, 9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9482, 9612, 
9631,

ZAHRADNÍ  
718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552, 

Okrsekč. 11
Volební místnost::

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
OTROKOVICE –POBOČKA BAŤOV, 

ERBENOVA 1597

Celé ulice:
JANÁČKOVA, 

Části ulic:
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 903, 921,  923, 

1638, 6451, 6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 
7502, 8012, 8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 
9212, 9221, 9222, 9231, 9232,9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 
9262, 9271, 9272, 

ERBENOVA  
693, 705, 706, 1275, 1597, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 

6941, 7051, 9852, 
JUNGMANNOVA

627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,

K. ČAPKA  
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875, 

ŠKOLNÍ  
1299, 1300, 6911, 6912, 7032, 

TYLOVA  
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462,6522, 6811, 
6812, 9012, 

VRCHLICKÉHO
655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 695,697, 698, 699,  
704, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 
929, 985, 988, 989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 
6982, 7001, 7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 
7471, 7481, 7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 
9882, 9891, 

ZAHRADNÍ  
807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312, 

Okrsekč. 12
Volební místnost::

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
OTROKOVICE,

TŘ. TOMÁŠE BATI 1266

Celé ulice:
ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W

OLKEROVA 
Části ulic:

TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 949, 951, 952, 953, 967, 1266, 1268, 9492, 9512, 9521, 
9532, 9541, 9542, 9671, 9672, 

Okrsekč. 13
Volební místnost:

DŮM SPEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NIVY 283

Celé ulice:
BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ, 

Části ulic:
ZLÍNSKÁ

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.
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o době a m
ístě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlam

entu
České republiky

Starosta m
ěsta Otrokovice podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o zm

ěně některých 
zákonů, ve znění pozdějších

předpisů,

o z
n a m

 u j e:
1.

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
se 

uskuteční
v pátek

12.
října

2012
od 14.00 hodin do 22.00 hodin                          

a
v

sobotu
13. října 2012

od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V
případě konání 

II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční 
vpátek 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a vsobotu 20. října 
2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.
Místem konání voleb

jsou volební místnosti uvedené vpopisu
jednotlivých 

okrsků č. 1 až 13.

3.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky.Po učinění záznamu dovýpisu ze stálého seznamu voličůobdrží volič od
okrskové volební komise pro daný typ voleb úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené

hlasovací lístky
nové.Neprokáže-livolič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.

4.
Hlasovací lístky budou voliči dodány

nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
Společně shlasovacímilístky

obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístkyi ve volební místnosti. 

5.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.Voliči předstupují před 
okrskovou volební komisi a hlasují vpořadí, vjakém se dostavili do volební 
místnosti.

6.
K

zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti                         
a

v
jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 

komise.

V Otrokovicích dne 17. září 2012

Mgr. Jaroslav Budekv.r.
starosta města Otrokovice

Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice

Okrsekč. 1
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

Celé ulice:
HLAVNÍ, J. VALČÍKA, 

Části ulic:
LIDICKÁ

267, 268, 269, 1156, 1234, 1235, 1236,1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262,

Okrsekč. 2
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

Části ulic:
KPT. NÁLEPKY

1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 
SNP

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
ZLÍNSKÁ

121, 137, 146, 148, 155, 159, 174,

Okrsekč. 3
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

Celé ulice:
KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ,  

Části ulic:
KPT. NÁLEPKY

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 
SNP

144, 1152, 1153, 1154,1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191,

Okrsekč. 4
Volební místnost:

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA
OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388

Celé ulice:
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ, TŘ. 
OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ, 

Části ulic:
ČECHOVA  

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 
J. JABŮRKOVÉ 203, 204, 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842,
LIDICKÁ  

1231, 1232, 1233, 

Okrsekč. 5
Volební místnost:

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388
     
Celé ulice:

NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ, KUČOVANINY, 
Části ulic:

J. JABŮRKOVÉ  308, 491, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427,
1803, 1819,

Okrsekč. 6
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M
ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355

Celé ulice:
HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA,

Části ulic:
NA ULIČCE

1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835,
OBCHODNÍ  

1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 
SVOBODOVA  1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314,

Okrsekč. 7
Volební místnost:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
T. G. M

ASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355

Celé ulice:
B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ,

HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA,  

Části ulic:
ČECHOVA  

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785,1844, 

NA ULIČCE  
1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 

Okrsekč. 8
Volební místnost::

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE
-BUDOVA 2, 

NÁM. 3. KVĚTNA 1341

Celé ulice:
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO,

NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV                    
a TEREZOV, 

Části ulic:
OBCHODNÍ  

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
SVOBODOVA  1308, 1309, 
TŘ.TOMÁŠE BATI90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 

505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343,6012,

Okrsekč. 9
Volební místnost::

SENIOR
-BUDOVA C,TŘ. SPOJENCŮ 1840

Celé ulice:
DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ, 

Části ulic:
DOBROVSKÉHO

6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 
6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294,6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191,

JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 
6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263,6264, 6292, 
6293, 

K. ČAPKA  
1198, 1199, 1256, 

MÁNESOVA  
663, 664, 665, 667, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 
6672, 6674, 6711, 6712, 

TŘ. SPOJENCŮ
957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 

TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1241, 
1255, 1267, 1269, 1270, 1540, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 
1567, 1594, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1657, 1660, 1661, 
1663, 1666, 1667, 1677, 1678, 1687, 1700, 1703, 1715, 1717, 
1741, 1761, 1764, 4771, 4772, 4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 
4784, 4791, 4792,4793, 4794,

TYLOVA  
725, 950, 1133, 1134,1248, 1249, 1250, 1565,6291,

VRCHLICKÉHO
654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 

6143, 6144, 6151, 6152, 6513,6531, 6533,6534, 6591, 6592,
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182, 

Okrsekč. 10
Volební místnost::

ZÁKLADNÍ ŠKOLA M
ÁNESOVA, M

ÁNESOVA 908

Celé ulice:
KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE, 

Části ulic:
ERBENOVA 

990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
MÁNESOVA  

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1806, 1814, 1816, 1818, 7072, 7081, 
7082, 7091,7101, 7102, 9301, 9302, 

ŠKOLNÍ  
607, 726, 742, 805, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062,

TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 815, 818, 819, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 

836, 837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 969, 971,998, 
999, 1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 
8262, 8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 
8801, 8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331,
9341, 9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 
9772, 9791, 9792, 

TŘ. TOMÁŠE BATI 944, 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1574, 1581, 
1582, 1596, 1600, 1601, 1608, 1616, 1619, 1620, 1622, 1624, 
1635, 1827, 1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 
9422, 9431, 9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9482, 9612, 
9631,

ZAHRADNÍ  
718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552, 

Okrsekč. 11
Volební místnost::

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
OTROKOVICE –POBOČKA BAŤOV, 

ERBENOVA 1597

Celé ulice:
JANÁČKOVA, 

Části ulic:
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 903, 921,  923, 

1638, 6451, 6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 
6483, 6484, 6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 
7502, 8012, 8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 
9212, 9221, 9222, 9231, 9232,9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 
9262, 9271, 9272, 

ERBENOVA  
693, 705, 706, 1275, 1597, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 

6941, 7051, 9852, 
JUNGMANNOVA

627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284,

K. ČAPKA  
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875, 

ŠKOLNÍ  
1299, 1300, 6911, 6912, 7032, 

TYLOVA  
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462,6522, 6811, 
6812, 9012, 

VRCHLICKÉHO
655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 695,697, 698, 699,  
704, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 
929, 985, 988, 989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 
6982, 7001, 7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 
7471, 7481, 7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 
9882, 9891, 

ZAHRADNÍ  
807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312, 

Okrsekč. 12
Volební místnost::

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
OTROKOVICE,

TŘ. TOMÁŠE BATI 1266

Celé ulice:
ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W

OLKEROVA 
Části ulic:

TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 949, 951, 952, 953, 967, 1266, 1268, 9492, 9512, 9521, 
9532, 9541, 9542, 9671, 9672, 

Okrsekč. 13
Volební místnost:

DŮM SPEČOVATELSKOU SLUŽBOU, NIVY 283

Celé ulice:
BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ, 

Části ulic:
ZLÍNSKÁ

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.
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Přesměrování hovorů na slu-
žebnu Městské policie Zlín je 
technickým problémem, kte-
rým se již v minulosti město 
Otrokovice zabývalo. Lokální 
směrování z vybraných geo-
grafických lokalit je proble-
matické vzhledem k tomu, 
že současný způsob kopíruje 
území původních okresů (dří-
ve UTO, kdy Otrokovice spa-
daly pod Zlín). U mobilního 
telefonování dochází navíc 
k tomu, že běžný dosah vy-
sílače BTS je přibližně 30 km 
a tyto vysílače se vzájemně 
překrývají. Pro operátora je 
tak velmi těžké určit, na kte-
rou služebnu městské policie 
má daný telefonát směrovat.

Aby mohlo dojít k nápravě 

této situace, musel by Český 
telekomunikační úřad a mini-
sterstvo vnitra vydat příslušné 
rozhodnutí o novém směrová-
ní linky 156. V současné době 
je směrování nastaveno tak, že 
všechny hovory na linku 156 
z území bývalého okresu kon-
čí na služebně městské policie 
ve Zlíně. V případě, že by se 
měl systém změnit, musel by 
se změnit celorepublikově 
a k tomu zatím není od kom-
petentních složek ochota. 

Pro okamžité kontaktování 
Městské policie Otrokovice 
doporučujeme uložení čísla 
577 922 159 do mobilního 
telefonu. 
Mgr. lenka KrupKová, 
 tisková mluvčí Otrokovic
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Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Otrokovice a panu 
Gromusovi, veliteli městské policie; dále hasičům z hasičského sbo-
ru v Otrokovicích; firmě Barum Continental; panu Ing. Kubíčkovi 
z veslařského oddílu Otrokovice a panu Juráňovi z ranče v Tlumačo-
vě za pomoc s organizací příměstského tábora s angličtinou jazykové 
agentury MAXIMUM. Děti mohly zhlédnout zajímavosti z práce 
těchto subjektů a program se moc líbil. Přejeme všem pevné zdraví 
a hodně úspěchů.   Ing. Maxmilián luKEsZ,
  jazyková agentura Maximum 

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o. s. srdečně zve pade-
sátníky a starší obyvatele Otroko-
vic na kurzy finanční gramotnosti 
pro seniory. Ty se konají průběžně 
až do konce roku v kontaktním 
centru Svazu tělesně postižených 
v ČR, o. s., okresní organizace 
Zlín, adresa Podlesí IV/5348, Zlín 
5. Kurzy jsou zaměřeny na 4 ob-
lasti: využívání stávajících plateb-
ních médií, optimálního zacházení 
s financemi, rizika současného fi-
nančního systému a internetového 
bankovnictví. Semináře jsou urče-
ny osobám nad 50 let. Podrobnější 
informace podá:  Alena Merhauto-
vá, tel. 728 869 609, e-mail: alena.
merhautova@centrum.cz.  (red)

K čemu je číslo 156
K tomuto článku mě vedl fakt, že pokud potřebujete zavolat v Ot-
rokovicích, Napajedlích a blízkém okolí městskou policii z Otro-
kovic, tak máte po vytočení 156 smůlu. Po pár zazvoněních se 
vám ozve oddělení ve Zlíně a ti vás samozřejmě ani nepřepojí a ani 
s vámi nic nevyřeší, pouze vám dají telefonní číslo na Otrokovic-
kou služebnu. Jako naprosto obyčejný občan se ptám, proč máme 
v našem městě, které se snaží vzkvétat, městskou policii které se 
nemůžeme dovolat? 

A jak jsem na to došla? Z vlastní zkušenosti, kdy jsem chtěla 
nahlásit v zimě běhajícího psa ve vozovce mezi auty a teď nedávno 
při nahlášení ztraceného papouška. Když jsem se snažila zjistit kde 
je problém, každý říkal něco jiného. Jedni, že za to může vysílač, 
jedni, že by bylo moc čísel a jedni, že Telecom.

Žijeme v době, kdy na sebe lidi kašlou a nikdo si nikoho a ni-
čeho pro jistotu nevšímá. Když ale chcete něco řešit, a podílet se 
tak na lepším městě, narazíte na takovou věc, jako je bezplatná 
telefonní linka 156, která ve vašem bydlišti nefunguje. Potom se 
ovšem nemůžeme divit, že lidé dají od všeho raději ruce pryč. 
Chápala bych to, pokud bychom tady ty strážníky a služebnu ne-
měli, ale my ji tady máme! Těžko říct, kdo za to doopravdy může, 
ale doplácíme na to my naprosto obyčejní lidé.
 Jindřiška KlIMKová, Trávníky

Z rEdAKční poŠty

Dne 13. října od 13 hodin se 
ve Žlutavě u Otrokovic uskuteční 
podzimní zahrádkářská výstava 
a v případě zrušení částečné prohi-
bice na alkohol od 20 % obj. i košt  
slivovice a letních pálenek. Sou-
částí akce budou soutěže o Jablko 
roku a Zeleninu roku i program 
s tombolou při tanečním večeru 
se skupinou Eso. Pořádá ZO ČZS 
Žlutava v místní sokolovně, kde 
budou ovoce, zelenina, dekorace 
a případně také vzorky slivovice a 
letních pálenek přebírány dne 12. 
října. Jsou vítáni i občané Otroko-
vic, ať už jako vystavovatelé nebo 
hosté.  dana BurEŠová
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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

Zahrádkářská výstava
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Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů město Ot-
rokovice vyhlašuje výBěrové říZE-
ní nA pronáJEM nEBytových 
prostor v příZEMí oBJEKtu č. 
p. 1342, náM. 3. KvětnA, otroKo-
vIcE o cElKové výMěřE 227,35 
m2, na parcele č. st. 2554 v k. ú. Otroko-
vice, (zkolaudováno k účelu užívání jako 
bar), za  následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 11. 2012 
na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 800 Kč/m2/rok 
(bez DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené 
s užíváním nebytových prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žá-
dosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění 

nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem 
smlouvy doloží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu a čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným organiza-
cím.
5. Další podmínky nájmu nebytových 
prostor: a) v pronajímaných nebytových 
prostorech nebudou umisťovány a provo-
zovány výherní hrací přístroje, interaktiv-
ní videoloterijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující interaktivní 
hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-
ných obdobných hrách, ve znění pozděj-
ších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní 
smlouvy uhradí pronajímateli kauci ve výši 
čtvrtletního nájemného a záloh na služby. 

Tato kauce bude použita v případě, že ná-
jemce nebude platit řádně nájem a služby 
s nájmem spojené a při ukončení nájem-
ního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část 
pronajímatelem vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového řízení: 5. 10. 2012 
v 10.00 hod. Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města Otrokovi-
ce. Prohlídku předmětných prostor je nut-
né předem dohodnout na tel.: 577 662 313,  
případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne Eva Kadlečíková  
na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zá-
jemci osobně nebo poštou v zalepené obál-
ce s označením: „Výběrové řízení 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 nabí-
dek.

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

nové KAdEřnIctví 
Marta Bartošová

pánské, dámské a dětské
Najdete mě na nám. 3. května 

nad Selskou krčmou. 
Těším se na Vás

tel: 604 480 727

Kurzy finanční            
gramotnosti seniorů
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Montáž a opravy
plynových spotřebičů, 
topení. Mora, Destila, 
Therm, Viadrus, topidla 
Karma, ohřívače Ariston. 

Tel. 604 98 88 15
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KREJČOVSKÉ SLUŽBY
LENKA MLČÁKOVÁ 

 lena.fashion
Od září opět přijímám nové zakázky i opravy bez omezení.

Volejte: 603 300 555
e-mail: mlcakovalenka@seznam.cz
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Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

1. patro nad květinářstvím 
Jasmín

poblíž nového kostela
• přímý prodej výrobků 

na místě bez objednání - 
skladem ihned k odběru

• pravidelné slevové doprodeje
• katal. objednávání, vzorky 

zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových 

členů - distributorů
• zboží zn. Avon, Dedra, FM 

group a další kosmet. značky
• rozšířeno o prodej výrob-

ků a doplňků na nehtovou 
modeláž

otevírací doba po–pá 9–17 hodin 
(příp. individuálně i mimo 

otevír. dobu v sobotu a neděli) 
Od října do prosince nás každé 
úterý, středu a čtvrtek najdete 
navíc i na Prioru Otrokovice 

(obchodní dům, přízemí)

tel.: 605 375 505
  www.kamelie.mimishop.cz 

vysvětlení města otrokovice
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Dne 15. září 
jsme v rodinném 
kruhu oslavili 
krásných 85 let, 
kterých se do-
žila naše milá 
paní Marie podZIMKová.  
Milá maminko, babičko, 
všechno na světě Ti můžeme 
dát, ale zdraví a štěstí Ti mů-
žeme jenom přát. S láskou syn 
Vratislav s rodinou.

Dne 19. září uplynuly dva 2 roky od úmrtí pana 
vítězslava dolEŽAlíKA. Kdo  jste ho znali 
a byli jeho přátelé, zavzpomínejte s námi. Stále 
vzpomínají Marie, syn Vítězslav, dcera Alena.

Dne 19. září by se dožila 92 
let naše maminka, paní Marie  
dohnAlová a dne 29. září uply-
ne 20 let od úmrtí našeho tatínka, 
pana Aloise dohnAlA. S lás-

kou vzpomínají dcery Ludmila, Marie a Anna s rodinami.

Dne 20.  září jsme vzpomněli 2. smutné vý-
ročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana 
Antonína cIBulKy. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, synové Petr a Roman s ro-
dinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
 

Dne 22. září vzpomeneme již 28 roků od tragic-
ké smrti našeho syna, pana Jiřího KrčMářE. 
Bolest nad jeho ztrátou, která nás zasáhla, se ne-
může nikdy zahojit, za jeho mládí a mladé dob-
ré srdce. Děkujeme všem, kdo s námi vzpome-
nou s tichou vzpomínkou. Tatínek a sourozenci.

Dne 2. října uplynou 4 roky, kdy jsme se navždy 
rozloučili s naší milovanou maminkou, manželkou 
a babičkou, paní Martou KrčMářovou. V na-
šich srdcích stále žiješ a zůstáváš milována s úctou 
a láskou. Kdo jste ji znali a měli rádi, prosíme, věnuj-
te s námi tichou vzpomínku. Děkuje manžel a děti.

Dne 23. září uplyne 15 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, syn, bra-
tr, pan Martin KoBylíK. S láskou vzpo-
míná rodina Kobylíkova a další příbuzní.

Dne 27. září  vzpomeneme 100. výročí narození 
naší milé maminky, babičky a prababičky, paní 
Andělky trávníčKové. V říjnu tomu bude 
již 18 let, co nás navždy opustila. Stále s úctou 
a láskou vzpomínají dcery Jarmila, Helena, Jana  
a snacha Marta s rodinami. Kdo jste ji znali, v du-
chu jí věnujte malou vzpomínku, za kterou všem děkujeme. 

Dne 1.  října tomu bude 26 let, kdy zemřel můj man-
žel, náš tatínek a dědeček, pan ludvík dAněK. 
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

navždy se zavřela kniha Tvého života, zůstaly je-
nom krásné vzpomínky a prázdnota … Dne  1. října 
uplyne smutných 5 let od úmrtí našeho syna, bratra, 
strýce a kamaráda, pana přemysla novotné-
ho. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 4. října uplynou 4 roky, co nás opusti-
la paní ludmila řEZníčKová. Vzpo-
meňte s námi. Manžel a dcery s rodinami.

Odešel, ale v našich srdcích zůstal dál.
Dne 5. října jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí pana
rostislava MAtěJíčKA. Za tichou vzpomínku
děkují manželka Marie, děti a vnoučata.

Dne 10. října uplyne první smutný rok od úmrtí 
pana Emila sEdláKA. S láskou a úctou vzpomí-
ná manželka, dcera a syn a rodinami a syn s rodi-
nou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje-
me za tichou vzpomínku.

Očím jsi odešla, v srdcích jsi navždy zůstala… 
Dne 15. října uplyne 15 let od chvíle, kdy nás 
po tragické události opustila naše milovaná dce-
ra, sestra, slečna Marcela sEKulová. S lás-
kou a úctou vzpomínají rodiče a bratr s rodi-
nou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 2. září uplynul 1 rok od úmrtí našeho dra-
hého manžela, tatínka, tchána, dědečka a pradě-
dečka, pana stanislava vEčEřI. Prosíme, vě-
nujte mu tichou vzpomínku. Rodina Večeřova.

Čas plyne a roky ubíhají, však na vás 
krásné  vzpomínky zůstávají. Utichly 
kroky i váš hlas, ale obraz zůstává v nás.
Dne 7. září by paní Marie ráč-
Ková a 26. září by pan ludvíK 
ráčEK oslavili 100 let. Stále s lás-
kou vzpomíná rodina Ráčkova, Kozmíkova a Neulingerova.

Dne 8. září uplynulo již 30 let od úmrtí pana Josefa ZAtlou-
KAlA. Profesí byl hasičem ve Svitu a všichni „Jožku“ zna-
li jako hodného člověka s citem pro lidi. Za tichou vzpomín-
ku děkuje a s láskou stále vzpomíná dcera Vlaďka s rodinou.

Dne 8. září jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí mého 
manžela, tatínka a dědečka, pana Karla ZláMA-
líKA. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku. Děkuje manželka Ludmila, 
dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

V neděli 9. září uplynulo 11 smutných let ode dne, 
kdy nás navždy, ve věku 26 let, opustil náš milo-
vaný syn, bratr, synovec a kamarád, pan Aleš vo-
láK. S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují 
rodiče, bratr Petr s rodinou, sestra Alena a Radim.

Dne 9. září jsme si připomněli  23 let, kdy nás navždy 
opustila ve věku 49 let naše drahá manželka, ma-
minka a babička, paní Zdeňka BlAtová. S lás-
kou a úctou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Odešlas nám, jak osud si to přál, však v našich 
vzpomínkách žiješ dál. Dne 10. září uplynul 1 rok 
od chvíle, kdy nás  navždy opustila paní Mária 
výsKAlová. S láskou a bolestí v srdci vzpo-
mínají dcery Marie, Zdeňka, synové Petr, Pa-
vel s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 11. září uplynulo 13 let od úmr-
tí pana vladimíra nEŠporA a 29. 
září 5 let od úmrtí paní Albíny nE-
Šporové. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje rodina Nešporova.

Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá.
Dne 11. září jsme si připomněli 19. výročí úmrtí
pana rudolfa nováKA. Děkujeme za ti-
chou vzpomínku. Dcery Vlasta a Lid-
ka s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 12. září jsme si připomněli  23. výročí úmr-
tí mého manžela a našeho tatínka a dědečka, 
pana václava ZAplEtAlA. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

léta plynou, bolest však trvá a nedá zapomenout. 
Stále v srdcích Tě máme a se slzami v očích vzpo-
mínáme. Dne 13. září si připomínáme 3. výročí 
úmrtí paní ludmily pEJŠové. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Ludmila, syn Milan, syn Oldřich.

Dne 13. září jsme vzpomněli nedožitých 90 let 
pana Karla ondry. Letos to bude 19 let, co 
nás navždy opustil. S láskou vzpomíná manžel-
ka Marie, syn Pavel a dcera Marie s rodinami.

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 3. výročí 
ode dne, kdy nás navždy opustil pan Jan vEsElý.  
S láskou v srdci vzpomínají manželka Ludmi-
la, synové Miroslav, Jan a Milan s rodinami  
a ostatní příbuzní.

Jako by to bylo včera, co Tvé oči pro nás 
úsměv měly. Přesto je to již 4 roky, co nás 16. 
září navždy opustila a letos by jubilejní šede-
sáté narozeniny oslavila naše milovaná ma-
minka a babička, paní Marie chytIlo-
vá. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dana, 

Soňa, Jana, Jarmila s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

spolEčEnsKá KronIKA

InZErcE

BlAhopřání

studIo JAnA - KOSMETI-
KA, MASÁŽE LÁVOVÝMI 
KAMENY, PRODLUŽO-
VÁNí ŘAS (Magic Lashes).  
Na Vaši návštěvu se těší Věra 
Černá, Obchodní 1317, Otro-
kovice. Objednávky na tel. čís-
le 606 129 185. 

otroKovIcKé no-
vIny vydavatel: Otroko-
vická BESEDA, s. r. o., IČO: 
255 138 85. registrace: 1. 7. 
2007 - MK ČR E 13019, Vychází 
každý předposlední pátek v měsí-
ci v nákladu 9 000 ks, uzávěrka je 
10. den v měsíci. 
Distribuce do všech schránek 
ve městě Otrokovice a na určená 
místa. Zdarma - neprodejné. 
redakce: Otrokovická BESEDA, 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otro-
kovice, tel.: 571 118 104, redak-
ce@otrokovickenoviny.cz. 
redakční rada: Ing. Milan Plesar 
(předseda), Mgr. Jaroslav Budek, 
Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Mar-
ta Zakopalová, Vlastimír Hrubčík, 
Ing. Anna Novotná. Šéfredaktor-
ka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: 
zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 
20 %, tel.: 571 118 104, inzerce@
otrokovickenoviny.cz 
Graf. úprava: Ing. Anna Novot-
ná tisk: Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta, s. p.,  
nevyžádané příspěvky se ne-
vracejí.

pedikúra mokrou cestou - pěk-
né nožky nejen na léto. Po lázni 
Vám odstraním starou zrohova-
tělou kůži a zlepším celkovou 
kondici chodidel. Řeším problé-
my se zarůstajícími a deformují-
cími se nehty, ošetřím kuří oka, 
mozoly, zhrublou kůži na patách 
a jiné neduhy, které trápí Vaše 
nohy. Pokožku ošetřím a upra-
vím Vám nehty podobně jako 
u manikúry včetně jejich laková-
ní. Pro dokonalý výsledný efekt 
vmasíruji do nohou výživný 
krém, který kůži příjemně zvláč-
ní. Studio Lena, poliklinika, 6. 
patro. Objednávky na tel. čísle: 
720 416 256, 775 966 715. Těší 
se na Vás Lenka Borovcová. 
Více informací na www.studio-
-lena.mypage.cz

 

1  r o k   -  p o ř á d  n á m  m o c  c h y b í š  

Stanislav Zedek 
  26. září 2011 

  M a r i e ,  S t a n i s l a v ,  R a d k a  

Děkujeme všem 
přátelům a zná-
mým, kteří pro-
jevili soustrast 
s úmrtím pana 
Jaroslava no-

votného, který nás na-
vždy opustil 11. září 2012. 
Děkuje rodina.

poděKování
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Hbitou ruku i přesnost na míč-
ku mělo možnost prověřit dvaa-
dvacet hráčů při turnaji ve stol-
ním tenise Samaritán 2012, 
který se uskutečnil 28. srpna 
v herně stolního tenisu TJ Jis-
kra Otrokovice na Baťově.

Záštitu nad akcí převzal 
starosta města Otrokovice Ja-
roslav Budek, který přišel tur-
naj zahájit. „Sportovní turnaj 
ve stolním tenise je určen pro 
uživatele služeb pro lidi bez do-
mova. Jeho obrovský význam 
vidím především v tom, že 
dává těmto lidem dobrou příle-
žitost pro setkání a prožití dne 
jinak, než jsou zvyklí. Mnoho 
z nich se dostane do problémů 
s bydlením bez vlastního při-

činění. Zde si mohou vyměnit 
zkušenosti, jak například hle-
dat práci či ubytování, jakým 
způsobem žít, aby jejich život 

probíhal důstojně,“ uvedl otro-
kovický starosta.

Do Otrokovic se sjeli nejen 
místní, ale také hráči z Olo-

mouce, Uherského Hradiš-
tě, Starého Města a Vsetína. 
Celkem dvaadvacet účastníků 
bylo rozděleno do čtyř skupin. 
Vítězem se stal hráč ze Staré-
ho Města. Jelikož přijely i tři 
hráčky z Uherského Hradiště, 
uspořádali pro ně organizátoři 
speciální soutěž. 

„Perličkou je, že ženský tur-
naj vyhrála maminka vítěze 
hlavního turnaje,“ zmínil ve-
doucí střediska Samaritán Cha-
rity sv. Anežky Otrokovice To-
máš Bernatík a dodal: „Hráčům 
i doprovázejícím se turnaj vel-
mi líbil. Vše se neslo ve spor-
tovním duchu, hráči se navzá-
jem přátelsky povzbuzovali 
a finálové boje byly velmi vy-

pjaté. Turnaj jsme mohli uspo-
řádat také díky podpoře města 
Otrokovice, které nám poskytlo 
pět tisíc korun.“ Všichni účast-
níci dostali pozornost ve formě 
potravin. První tři také obdrželi 
diplom a věcnou cenu. Příjem-
ným doplňkem bylo také pro-
středí Baťova, které za pěkného 
počasí vybízelo k procházce 
po okolí.  „Největším přínosem 
turnaje je vytržení z kontextu 
starostí těchto lidí. Z toho, že 
jsou na ulici, bez práce a mají 
dluhy. Setkají se s jinými lidmi 
se stejnými problémy a vědí, 
že v tom nejsou sami,“ uzavřel 
Tomáš Bernatík. 

Mgr. lenka KrupKová, 
 mluvčí Otrokovic

lidé bez domova změřili síly v turnaji ve stolním tenise samaritán 2012

V pondělí 13. srpna se v No-
vém domově Otrokovice 
(NDO) sešli ti nejstatečněj-
ší sportovci a sportovkyně, 
aby zahájili olympijské hry. 
V čestném pochodu se účast-
níci přemístili na sportoviště 
a tam vztyčili olympijskou 
vlajku. Celý proces prová-
zely tóny olympijské hym-
ny. Po krátkém představení 
jednotlivých olympijských 
symbolů složili závodníci 
i rozhodčí slavnostní sliby. 
Pochodeň, která prošla ruka-
ma všech přítomných, zapálila 
poslední olympijský atribut – 
oheň. Po zaznění hymny Čes-
ké republiky byly olympijské 
hry prohlášeny za zahájené. 

Následující dny měřili 
olympionici své síly v jed-

notlivých disciplínách. Ti 
nejlepší na závěr získali me-
daile a absolutní vítězové 
obou kategorií byli korunová-
ni vavřínovým věncem. Celé 
olympijské hry slavnostně 
zakončilo spuštění vlajky 

a zhasnutí olympijského ohně, 
který hořel nepřetržitě po ce-
lou dobu konání olympijských 
her. A jak hodnotí celou akci 
jedna ze závodnic? „Jsem 
spokojená, že tady bydlím. 
Nemůžem si stěžovat. Asis-
tentky jsou moc hodné, dě-
lají vše pro děti, veškeré hry, 
např. Olympiádu. Strašně se 
nám to líbilo i dětem i mému 
synovi.“

Závěrem nezbývá než po-
děkovat slečně Trávníčkové 
(dobrovolnici, která pomohla 
s organizací programu), po-
gratulovat vítězům a doufat, 
že sportovní nasazení vydrží 
minimálně do následujících 
zimních olympijských her.
 Mgr. lenka ŽáčKová, 
 sociální pracovnice nDO

olympijské hry: z londýna přímo do nového domova

Upřímné poděkování zaměstnancům Azylo-
vého domu pro matky s dětmi (Nový domov) 
v Otrokovicích za péči a vstřícnost a za laska-
vý přístup k maminkám a dětem, a za každo-
denní úsměv. Díky těmto zaměstnancům se 

můžeme dostat zpátky na cestu, ze které jsme 
sešly, a zapojit se do normálního života. Za to 
všechno mají náš obdiv a velké poděkování.
pavla KolIBáčová, hana troJAnčí-
Ková, Kamila duBcová, maminky 

poděkování

Je pondělí 3. září. Začínající 
školáci se toho dne již jistě ne-
mohli dočkat a netrpělivě po-
stávali před dveřmi do školy. 
Uvnitř je čekají jejich patroni 
– deváťáci, se kterými se mno-
zí znají již z jarních setkání 
s budoucími školáky. Ta se již 
tradičně uskutečňují v rámci 
projektu Těšíme se do školy. 
Aby byl pro prvňáčky nástup 
do školy co nejpříjemnější, jsou 
jejich starší kamarádi přestrojeni 
za pohádkové postavičky, neboť 
celý školní rok se na naší škole 
bude odvíjet podle celoročního 
projektu s názvem Pohádková 
cesta za poznáním. 

A už je to tady. Dveře se otví-
rají a prváčci vstupují do velké, 
opravdové školy, tentokrát popr-
vé jako její žáci. Hned u vstupu 
si vybírají svého patrona, který 
je bude provázet celým školním 
rokem. Dostávají od něj drobný 
dárek a pokračují do společen-
ské místnosti, kde je připrave-
no první překvapení, kterým je 
pohádkový kouzelník Pokustón. 

Po jeho velmi úspěšném vystou-
pení již prváčci spolu s třídními 
učitelkami odcházejí do svých 
tříd. A i zde překvapení pokraču-
jí. Po krátkém seznámení s paní 
učitelkou přichází nové žáčky 
pozdravit místostarosta města 
Otrokovice Ing. Milan Plesar, 
který s sebou kromě dárkových 
tašek od zřizovatele přivádí 
i další pohádkovou postavičku – 
klokana Ríšu. Ten ve své kapse 
nese všem sladké dobroty. První 
den ve škole končí, malým žáč-
kům září očička, ve škole se jim 
líbí a netrpělivě očekávají, co 
bude dál. 

První týden uběhl jako voda, 
je pátek 7. září a v ZŠ Trávní-
ky se koná pasování prvňáčků 
na školáky. Celá akce se opět 
nese v duchu pohádek. I tělo-
cvična je pohádkově vyzdobe-
ná a za zvuků fanfáry vstupuje 
král s královnou, která zahajuje 
shromáždění slavnostním proje-
vem. Po úvodním pásmu písni-
ček z pohádek přichází na řadu 
slavnostní pasování žáků I. A. 

Každý z patronů – deváťáků 
pasuje mečem svého malého ka-
maráda na školáka, předává mu 
pamětní medaili a nový žáček 
obdrží od dobré víly – své třídní 
učitelky – pasovací listinu. Než 
přijde na řadu i třída I. B, zpestří 
slavnostní dopoledne svým ta-
nečním vystoupením žáci III. B. 

A máme to za sebou. Nebo 
vlastně ne, spousta toho na nás 
ještě čeká! 3. září jsme symbo-
licky vstoupili do brány pozná-
ní a celý rok budeme postupně 
upíjet z poháru moudrosti. Jako 
ve správné pohádce budou mít 
děti po svém boku svoje rádce 
a pomocníky, svoje paní uči-
telky a pány učitele, určitě rádi 
pomohou i rodiče. Zkusíme spo-
lu objevovat tajemství, otevírat 
neznámé komnaty, řešit záhady, 
budeme spolu překonávat ná-
strahy a překážky, které letošní 
školní rok nachystá. A možná se 
nám nakonec povede najít ká-
men mudrců, kdoví…
 Mgr. Eva horŇáKová,
  zástupkyně ředitelky školy

pohádkový začátek školního roku v ZŠ trávníky

7. 10. od 15 do 18 hodin 
podzimní drakiáda
Táborová základna Štěrkoviště
program: Podzimní akce 
pro celou rodinu plná drob-
ných soutěží a pouštění draků. 
Na závěr se budou opékat špe-
káčky.
cena: 30 Kč, dospělí a děti 
do dvou let zdarma

12. 10 od 17 hod. – 14. 10. 
rybářská víkendovka
program: Soutěž v lovu ryb, 
hry, táborák, večerní projekce 
fotek a videa z tábora.
cena: 500 Kč

20. 10. od 15.30 – 17 hod.
uspávání broučků
Moravní lávka program 
Putování s broučky a uložení 
je k zimnímu spánku. Nebude 
chybět táborák, teplý čaj a vý-
tvarná dílnička. 
cena: 30 Kč dospělí, 20 Kč 
děti

24. 10. od 18 hod.–25. 10.   
10 hod.
noc plná strašidel
DDM Trávníky 
program: Zábavné hry ve stra-
šidelném duchu, lampionový 
průvod Otrokovicemi.

cena: 200 Kč

25. 10. 8.30–13 hod.
den otevřených dveří v cvč
program: Tělocvična, otevře-
né herny, výtvarné tvoření
Zdarma, tvoření za drobný 
poplatek
  
25. 10. 18 hod.–26. 10. 
10 hod. 
halloweenské nocování
CVČ Baťov
program: Hry, soutěže, straši-
delná diskotéka, halloweenský 
rej.
cena 200 Kč
 
26. 10. 7.50–16 hod.
výlet do Galaxie Zlín
DDM Trávníky
program: Výlet do zábavního 
parku Galaxie Zlín.
cena 350 Kč
 
Každá středa 14-17 hod. 
dopravní hřiště pro veřej-
nost
Dopravní hřiště Otrokovice
Zdarma
Podmínkou vstupu je vlastní 
kolo, koloběžka či kolečkové 
brusle a přilba. Za děti do 6-ti 
let zodpovídají rodiče.
Těší se na vás  DDM Sluníčko

Kdy fandit: seznam domácích 
zápasů panthers otrokovice

Zápasy Muži A 
datum               začátek utkání        soupeř
23. 9.                      17.00                              Torpedo Havířov
30. 9.               17.00             FBC Liberec
14. 10.                  17.00       x3m SSK Future
27. 10.               19.00      TJ JM Pedro Perez Chodov
11. 11.                    17.00           BILLY BOY Mladá Boleslav
24. 11.                    20.00                  Tatran Olmux Střešovice
20. 12.                  18.00              FBŠ pipni.cz Bohemians -
                                     -   televizní utkání Zlín hala Euronics
6. 1.                       17.00                  itelligence Bulldogs Brno
20. 1.                     17.00         FBC ČPP Remedicum Ostrava
8. 2.                       20.30                   1. SC WOOW Vítkovice
23. 2.                     19.00                     AC Sparta praha Florbal
Utkání se hrají ve sportovní hale na Štěrkovišti, zápas 20. 12. 
se odehraje ve zlínské sportovní hale Euronics (bývalá Noves-
ta). První zápas sezony hráli dne 16. 9. Panteři v Praze. Nad  
FBŠ pipni.cz Bohemians vyhráli 7:4.
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Oceněný sportovec roku Ot-
rokovic David Palát ukázal 
na sledgehokejovém turnaji 
LAPP CUP, že nenosí tento 
titul nadarmo. Začátkem září 
reprezentoval Česko s týmem 
LAPP Zlín na třídenním turna-
ji, kde se kromě Čechů před-
stavily celky Itálie, Švédska, 
Německa i nově se formující 
reprezentace z Ruska. Zlín se 
postupně na turnaji v základ-
ní skupině utkal s rakouským 

Carinthian Steelers (11:0), 
švédským FIFH Malmö (1:1) 
a s ruskou reprezentací roz-
dělenou do tvou týmů White 
a Red. Po remíze s Malmö 
si Zlín zkomplikoval cestu 
do závěrečných bojů turnaje. 
„V následujícím zápase jsme 
nemohli prohrát s týmem 
White Russia více než 4:0 
a doufat, že Malmö neporazí 
rakouský Carinthian více než 
15:0, což se jim také nepo-
vedlo a Zlín postoupil z dru-
hého místa v základní tabulce 
do play off,“ popisoval Palát. 

Druhý den turnaje po velmi 
těžkém vyrovnaném ranním 
zápase s Russia White, který 
mužstvo prohrálo nejtěsněj-
ším rozdílem 0:1, je čekal 
večer Russia Red, na který 
už Lapp Zlín fyzicky nestačil 
a prohrál 0:7. „Už v prvních 
minutách jsme inkasovali dva 
góly, které rozhodly,“ litoval 
Palát. 

O třetí místo proti italské-
mu South Tyrol Eagles vyhrál 
Zlín 4:3 po prodloužení. „Byl 
to vyrovnaný zápas a nakonec 
jsme se radovali z bronzu,“ 
doplnil sledge hokejista. (ano)

Tisíce lidí zavítaly o druhém 
zářijovém víkendu do Sportov-
ního areálu Baťov na celorepub-
likové finále fotbalového turnaje 
mládeže E.ON JUNIOR CUP. 
Dvoudenní program nabitý spor-
tem i zábavou měl mezi návštěv-
níky úspěch. 

Kromě napínavých utkání měly 
především děti mnoho možností 
pro vybití energie při slalomu 
s míčem, v obležení byly skákací 
hrady. Vítězem největšího fotba-
lového turnaje hráčů do deseti let 
se stal tým AC Sparta Praha.

Letošní ročník E.ON JUNI-
OR CUPu hodnotí pořadatelé 
velmi pozitivně. „Velké finále 
v Otrokovicích bylo doposud 
největším turnajem a zároveň 
nejlepším. Sportovní areál Ba-
ťov poskytl vynikající zázemí. 
Kvalitní povrch a také nové 
moderně vybavené kabiny pro 
hráče si všichni pochvalovali. 
Velkou pomoc představoval do-

mácí organizační tým složený 
z pracovníků sportovního areálu 
a mladých fotbalistů. Podporu 
jsme cítili i ze strany města, což 
je jeden ze základních předpo-
kladů pro úspěch celé akce,“ 
uvedl pořadatel E.ON JUNIOR 
CUPu Marek Pagač s tím, že 

by se mohl turnaj do Otrokovic 
vrátit přinejmenším v podobě 
regionálních kol.

Akce se konala pod zášti-
tou hejtmana Zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Mišáka a sta-
rosty Otrokovic Mgr. Jaroslava 
Budka.  (red)

Nedaleko Zagrebu, 
v malé obci Bratina, se 
16.–19. srpna konalo 
již 16. Mistrovství světa 
ve střelbě z polní kuše. 
O mezinárodním význa-
mu akce svědčí i to, že 
záštitu nad šampioná-
tem převzal chorvatský 
prezident Ivo Josipovič 
a na střeleckou čáru se 
postavilo více než deva-
desát střelců ze čtrnácti zemí světa. Českou repub-
liku reprezentovalo deset střelců, z toho Kateřina 
Štětkářová (kategorie ženy) a Aja Kaszonyiová 

(kategorie senioři) z od-
dílu TJ Jiskra Otroko-
vice Polní kuše. I přes 
ubíjející vedro chor-
vatského vnitrozemí si 
nejlépe z české výpravy 
vedli senioři, kteří si 
vystříleli bronzovou me-
daili díky nástřelu 2 253 
bodů. 

V jednotlivcích ob-
hájila Aja Kaszonyiová 

velmi dobré 9. místo a Kateřina Štětkářová se mezi 
ženskou elitou umístila na 20. pozici.  (red), 

 foto: archiv Kateřiny ŠtětKářové

sportovní areál Baťov hostil prestižní turnaj 
fotbalových přípravek E.on JunIor cup

Když před čtyřmi lety vyhrála 
sociální demokracie volby 

do krajských zastupitelstev ve 
všech krajích, vyvolalo to značnou  
a také různorodou odezvu. Některý 
z novinářů tehdy použil označení 
„oranžové tsunami“ a téměř všechna 
média tento termín převzala. Můžeme 
se domnívat, že šlo hlavně o záměrné 
navození obrazu katastrofy, která 
kraje v čele se sociálními demokraty 
postihne.

Následný vývoj ovšem musel i ty 
nejzaujatější komentátory, novináře  
a také naše politické soupeře 
přesvědčit o opaku. ČSSD se pustila 
do konstruktivní práce. Diskuse nad 
problémy byly věcné s cílem co 
nejlépe respektovat zájmy občanů 
Zlínského kraje při dosažení co 
největší shody nad těmito řešeními. 
To je ten rozdíl mezi dělnými  
a výkonnými krajskými samosprá-
vami usilujícími o zvýšení kvality 
života na straně jedné a věčně roz-
hádanými vládními politiky, jejich 
nekoncepčními reformami, které 
jsou výhodné pouze pro ty nejbohatší  
a velkou většinou společnosti jsou 
odmítány, na straně druhé.  

„Jsme přesvědčeni, že ve voleb-
ním období od roku 2008 se podařilo 

právě v krajích koalicím pod ve-
dením sociální demokracie dokázat, 
že je možné řídit a spravovat kraje 
zodpovědně s respektem k potřebám 
občanů, a to i přes negativní eko-
nomické aspekty současného globál-
ního světa v době krize,“ uvedl hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák.

ČSSD vstupuje do voleb ve Zlín-
ském kraji s jasným cílem tyto 
volby vyhrát, a pokračovat tak v 
úspěšném spravování regionu. So-
ciální demokracie chce navázat na 
vše, co se jí podařilo za poslední 
čtyři roky realizovat především 
v oblasti dopravy, zdravotnictví  
a sociálních služeb, školství a spor-
tovních aktivit. „Zasadíme se o další 
rozvoj venkova a cestovního ruchu 
a zaměříme se na další tvorbu pra-
covních míst a s tím spojenou pod-
poru podnikatelského sektoru,“ dodal 
hejtman Stanislav Mišák.

ČSSD odmítá činnost populistic-
kých a účelově založených hnutí 
a uskupení, která se tvoří účelově 
vždy před každými volbami. Tyto 
skupiny jsou navíc ovlivňovány 
a v některých případech dokonce 
přímo řízeny některou z vlád-
ních stran. Právě strany vládní ko-
alice, které před minulými volbami 

strašily obyvatele České republiky 
řeckým scénářem, kdy se potvrdilo, 
že vědomě lhaly, se znovu snaží 
obelhat obyvatele Zlínského kraje  
a následně tento region s pomocí 
svých předsunutých hlídek ovládnout. 
Tomu může sociální demokracie  
v případě vítězství ve volbách 
zabránit.

Ve Zlínském kraji vytvořila před 
čtyřmi lety sociální demokracie  
akceschopnou koalici. Za dobu, kdy 
sociální demokracie stojí v čele Zlín-
ského kraje, se podařilo splnit pro-
gramové prohlášení Rady Zlínského 
kraje, které obsahovalo celý volební 
program ČSSD, vyjma těch bodů, 
kde to bez zákonných změn nebylo 
možné. Při jeho tvorbě se vycházelo 
z předpokladu, že budeme mít vládu, 
kterou povede ČSSD. Stejně kvalitní 
jsou i další ekonomické ukazatele. 
To vše se podařilo navzdory tomu, 
že vláda ubírá  krajům neustále stále 
více financí. 

„Realizovali jsme  celou řadu význa-
mných projektů zejména v dopravní 
infrastruktuře, v podpoře životního 
prostředí a energetiky, rozvoji ven-
kova, školství, zdravotnictví a so-
ciálních službách a v neposlední řadě  
v cestovním ruchu a kultuře,“ doplnil 

hejtman Stanislav Mišák s tím, že 
ještě nepominula snaha určitých 
kruhů o privatizaci sociálních služeb 
a sociálního a zdravotního pojištění. 
„Proto budeme chránit síť krajských 
sociálních zařízení a nemocnic,“ 
zdůraznil hejtman Mišák.

Sociální demokracie má více než 
stoletou historii, kdy stála vždy na 
straně lidí. Stejně tak bude sociál-
ní demokracie prosazovat v rámci 
Zlínského kraje vše, co pomůže 
obyvatelům tohoto krásného regionu 
přežít současné vládní obstrukce   
i hospodářskou krizi vytvářením 
příznivých životních podmínek. 
 (mam)

Sociální demokracie nedopustí, aby pokusy současné vlády
na obyčejných lidech zničily náš krásný a rozmanitý region

otrokovičtí kušisté-senioři vystříleli v chorvatsku bronz

Zlínští sledge hokejisté podlehli jen rusům

Otrokovičan David Palát vstřelil 
3 góly. Dále měl 5 asistencí, 4 
trestné minuty. V kanadském bo-
dování tedy získal 8 kanadských 
bodů za 5 odehraných zápasů. 
 Foto: Michal KrAtochvíl
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Café Naděje 
Bezbariérová nekuřácká kavárna v budo-
vě SENIORU C blízko Společenského domu 
na Baťově — dětský koutek, pravidelný 
program, internet, wifi, možnost pořádá-
ní oslav, prostor pro firemní jednání. Jsme 
na Facebooku, na e-mailu k.frascaova@na-

deje.cz, tel. 775 889 692. 
Café Naděje - tréninková kavárna, 

 kde obsluhují zdravotně postižení.

Zájemci mohli získat podpis reprezentantů Marka Jankulovského 
(na snímku) a Daniela Koláře.  Foto: Anna novotná

OtrOkOvické
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stovka nadšenců si zahrála Baťovskou letní ligu. I díky novému areálu

Český Hrádek nad Nisou, polskou Bo-
gatyni a německou Žitavu spojoval 
ve dnech 16.–25. srpna velký cíl. Spo-
lečně se staly hostiteli 18. ME veteránů 
v lehké atletice. Zaregistrovalo se téměř 
3 900 závodníků z 52 států. Za ČR závo-
dilo 245 atletů a získali celkem 59 medai-
lí. Nejúspěšnějším státem bylo Německo, 
Česká republika skončila desátá a např. 
Slovensko na 17. místě. Z Otrokovic 
se zúčastnili dva atleti: Jiří Janoušek 
a Zdeňka Plesarová. Medaili tentokrát 
nepřivezli, získali 3x páté, 1x šesté a 1x 
deváté místo.

Jiří Janoušek v kategorii M60 (60–65 
r.) absolvoval chůzi na 5 000 m v čase 
27:42,54 minuty a skončil na 5. místě. 
V chodeckém závodě na 20 km byl časem 
2 hod. 7 min. 24 s. celkově devátý. Závod 
probíhal ve velmi parném počasí.

Vrhačka Zdeňka Plesarová v kat. W50 
hodila kladivem 36,85 m a skončila šes-
tá, na bronz chybělo 1,45 m. V břeme-
nu 7,26 kg hodila 12,78 m, což stačilo 
na páté místo. Závěrečnou  disciplínou 
byl pětiboj, který trval 8,5 hodiny, v tro-
pickém horku závodilo 16 závodnic (do-
končilo 14). Celkovým součtem 3 160 
bodů vybojovala Zdeňka páté místo. Jak 
sama říká: „Toto páté místo má pro mě 
větší hodnotu než stříbro z Maďarska 
před dvěma roky.“ Vystoupení našich 
závodníků na ME hodnotíme jako úspěš-
né. Přejeme našim atletům hodně metrů, 
málo minut a nejvíc ze všeho – zdraví!    
 Milena MArčíKová

na 18. ME seniorů v lehké  
atletice závodili i otrokovičané

O víkendu 25.–26. srpna ožila otro-
kovická sportovní hala na Štěrkovišti 
házenou. Odehrál se tam premiérový 
ročník TIREX Junior Handball Cupu. 
Týden nato se utkaly týmy žen v 8. 
ročníku TIREX Handball Cup.     

Organizátorům juniorské soutěže 
se podařilo zajistit účast špičkových 
týmů v této kategorii z Moravy, Slo-
venska a Polska. K vidění byly zají-
mavé zápasy a statečný boj domácích 
dorostenek, které dostaly možnost 
poměřit síly s vynikajícími družstvy, 
a tím získat motivaci do dalšího tré-
ninku. I přes enormní nasazení se jim 
bohužel nepodařilo získat ani jedno 
vítězství. Přesto hodnotí trenér Zby-
šek Cileček turnaj pozitivně. „Je třeba, 
aby děvčata hrála taková těžká utkání, 
protože jen tak se mohou zlepšovat. 
Děvčata se nemusejí za své výkony 
stydět a je třeba celý tým i přes poráž-
ky ocenit. Utkání většina z nich ode-
hrála na hranici svých možností a se 
všemi soupeři to byly pěkné zápasy. 
Zaostávali jsme především ve fyzické 
kondici a absenci střelby ze střední 
a větší vzdálenosti. Také v postupném 
útoku máme rezervy. Na to se teď bu-
deme muset zaměřit,“ je přesvědčen 
trenér oddílu házené.

V sobotu domácím chyběla Micha-
ela Sekulová, která se až odpoledne 
vrátila z juniorského mistrovství světa 
v Srbsku. V neděli však již nastoupila 
a na výkonu družstva to bylo hodně 
znát. Výkon ovlivnila také neúčast 

další reprezentantky Terezy Divílko-
vé. „Kdybych chtěl chválit některé 
individuality, měl bych to velmi těžké. 
Líbil se mi přístup všech hráček. Vy-
píchnout bych však přece jen měl Ve-
roniku Kužílkovou, Terezku Vyslou-
žilovou, Romanu Hájkovou a Lenku 
Jarošovou,“ zhodnotil Cileček.

V turnaji po velmi vyrovnaném prů-
běhu zvítězilo družstvo HC Zlín, které 
sice mělo spolu s Gliwicemi a Poru-
bou stejný počet bodů, ale nejlepší 
rozdíl branek ze vzájemných zápasů. 
Třetí příčku obsadilo družstvo Sokol 
Poruba. „Chtěl bych poděkovat přede-
vším všem organizátorům, bez jejichž 
obětavé práce bychom takový turnaj 
nemohli uspořádat a starostovi města 
Otrokovice panu Budkovi za záštitu 
nad turnajem,“ uvedl trenér.

Již 8. ročník turnaje TIREX Hand-
ball Cup 2012, který se konal na pře-
lomu srpna a září, pořádal také oddíl 
házené TJ Jiskra Otrokovice za výraz-
né finanční pomoci města Otrokovice 
a Zlínského kraje. Stejně jako v letech 
minulých, tak i letos se ho zúčastnila 
družstva z České republiky, Sloven-
ska, Polska a Rakouska.

Družstva byla rozdělena do dvou 
skupin. Ve skupině A se systémem 
každý s každým utkala družstva SHK 
Kunovice, DHK Zora Olomouc B, 
DHC Funfhaus, Sokol Poruba B a Iu-
venta Michalovce B. Ve skupině B 
pak domácí TJ Jiskra Otrokovice změ-
řila své síly s družstvy Admira Land-

haus, SMS Gliwice, Union St. Polten 
a nováčkem 1. ligy Sokolem Vršovice. 
„O celkovém pořadí na stupních vítě-
zů se rozhodlo až v posledním zápase, 
když Poruba překvapivě porazila mla-
dý celek SMS Gliwice a díky lepšímu 
rozdílu branek ze vzájemných zápasů 
mezi Porubou, Gliwicemi a Otrokovi-
cemi vybojovala druhé místo. Vítěz-
kami se staly mladé Polky z Gliwic 
a naše děvčata obsadila třetí místo. 
Nejlepší hráčkou turnaje byla přítom-
nými trenéry zvolena Julia Varhaníko-
vá z Otrokovic, nejlepší brankářkou 
Ewa Sielická z Gliwic. Titul nejlepší 
střelkyně si vystřílela svými 34 zása-
hy Barbora Fuleková z Michalovců,“ 
popsal Cileček.

Trenér Štefan Boršický s asisten-
tem Zbyškem Cilečkem představili 
na turnaji novou výraznou posilu týmu 
Pavlu Nevařilovou - odchovankyni 
Otrokovic, která působila ve Zlíně 
a několik posledních let na Islandu. 
Vedení ženské házené doufá, že Pavla 
bude velkou posilou ve všech herních 
činnostech a ráda předá bohaté zkuše-
nosti především mladým hráčkám.

Otrokovičtí mohou podpořit házen-
kářky na venkovních i domácích zápa-
sech. První domácí zápasy se uskuteč-
ní v sobotu 22. září. V 15.30 hodin se 
utkají starší dorostenky s družstvem 
HK Dekro Veselí nad Moravou. 
V 17.30 nastoupí ženy proti nováčko-
vi prvoligové soutěže, celku Sokola 
Vršovice. Anna novotná

tIrEX Junior handball cup měl premiéru

Medailová radost atletiky Jiskra otrokovice
V měsíci červnu se konala hned dvě Mist-
rovství České republiky v atletice s otroko-
vickou účastí. Medaili nejcennější, zlatou, 
si z mistrovství ČR mládežnických kate-
gorií přivezla Pavla Janečková. Zvítězila 
v běhu na 400 metrů dorostenek v osobním 
rekordu 58,20 sekundy. Ze stejného víken-
du si přivezla bronzovou medaili Natálie 
Nádeníčková z vrhu koulí juniorek výko-
nem 11,89 metru. V trojskoku juniorek se 
představila Kristina Havlíková (5. místo 
za 11,08 metru). Obě medailistky byly 
díky svým výkonům zařazeny i do násle-
dujícího mistrovství ČR mužů a žen. Pavla 
bohužel ze zdravotních důvodů na tento 
závod neodcestovala, Natálie se ve vrhu 
koulí umístila na pěkném 10. místě vý-
konem 11,41 metru. Doplnila ji Kateřina 
Valová, která vybojovala pro Otrokovice 
bronzovou medaili ve skoku o tyči výko-
nem 365 cm. Trenérem závodnic je Aleš 
Prudký. natálie nádEníčKová

Zleva Kateřina Valová, Pavla Janečková, 
natálie nádeníčková. 
 Foto: archiv n. nádEníčKové

V sobotu 6. října  pořádá veslař-
ský oddíl na Štěrkovišti tradiční 
Otrokovické sprinty. Na dráze 
500  m se utkají veslaři od mlad-
šího žactva až po veterány. Mezi 
startujícími bude řada držitelů 
medailí z mistrovství ČR, bo-
jovat se bude na skifech, dvoj-
skifech, dvojkách a párových 
čtyřkách. Závody začínají v 10 
hodin a budou probíhat v 5minu-
tových intervalech až do 17.30, 
kdy se pojede souboj párových 
čtyřek o Cenu hejtmana Zlínské-
ho kraje.  Závody žactva budou 
rozděleny do jednotlivých samo-
statných jízd, dorost a starší zá-
vodníci pojedou systémem roz-
jížděk a navazujících finálových 
jízd.  Přijďte se podívat na spor-
tovce, kteří chtějí následovat své 
vzory z londýnské olympiády. 
Jiří KuBíčEK, oddíl veslování

pozvánka na regatu

Tento nápad se zrodil v hlavě mladého 
místního hráče Aleše Skyby. Společně 
s kamarády se tedy dali do toho a zrea-
lizovali jej. A tak se i díky tomu během 
léta na nově postaveném sportovním 
areálu Baťov uskutečnil I. ročník Baťov-
ské letní ligy v malé kopané. 

Turnaj odstartoval 16. července a tr-
val až do 20. srpna. Za tuto dobu se ode-
hrálo 10 kol, při nichž každé mužstvo 
odehrálo určený počet utkání dle rozpi-
su, ať už s menšími či většími úspěchy. 
Na hřištích se potkali jak registrovaní 
hráči (SK Baťov 1930, Viktoria Otroko-
vice, Napajedla), tak i naprostí amatéři 
(Petka OE, Trávníky united FC, FC Ča-
mlíkov) a k vidění byla některá opravdu 
atraktivní utkání.  Ale jak řekl sám or-

ganizátor Aleš Skyba, šlo hlavně o zá-
bavu a i díky pozitivním ohlasům téměř 
všech mužstev se to zřejmě podařilo. 

Turnaj se neobešel i bez některých 
problémů, jako bylo například lítá-
ní míčů z hřišť na zahrady okolních 
domů.  I tento problém se ovšem ihned 
po stížnostech vyřešil a postavení hřišť 
bylo změněno, aby k tomuto neduhu 
už nedocházelo.  Jinak si ovšem Baťov-
ská letní liga zaslouží jen slova chvály, 
jelikož nalákala na umělý povrch de-
sítky mladých lidí jak z Otrokovic, tak 
z blízkého okolí. Navíc měla Baťovská 
liga na amatérskou akci i velmi slušnou 
diváckou kulisu, proto se dá říci, že se 
tato akce jejím pořadatelům náramně 
povedla. A i když o výsledek tolik ne-

šlo, vítězem se stalo mužstvo Floutci 
strýčka Sýčka s hlavním organizátorem 
turnaje v sestavě, kteří po dobu celé 
Baťovské letní ligy prohráli pouze jed-
no utkání s týmem OS Jatka Matějka, 
a zaslouženě se tak radovali z prvenství 
v I. ročníku. 

Ukázalo se i to, že vybudování ví-
ceúčelového sportovního areálu bylo 
velmi dobrým počinem a jeho mož-
ností bude využívat stále více lidí. Dík 
patří i správcům, kteří poskytli hráčům 
za mírný poplatek jak šatny k převlé-
kání, tak využití umělého povrchu 
v časech určených právě Baťovské let-
ní lize a její účastníci i hlavní organizá-
tor už se těší na příští ročník.          

 Marek ŽársKý

Petr Gybas je podle otrokovické rad-
nice mimořádným člověkem, který si 
za svou práci v oblasti volnočasových 
aktivit zasloužení ocenění. Navrhuje jej 
proto jako kandidáta v rámci 9. ročníku 
vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní čin-
nosti dobrovolných pracovníků v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mládeže 
Zlínského kraje.

Trenér atletiky, který aktivně závodil 
za TJ Jiskru Otrokovice, pracuje s mlá-
deží více než 45 let, přičemž této činnos-
ti věnuje veškerý svůj volný čas. Dodnes 
působí jako závodník – veterán, trenér, 
organizátor atletických klání, pracovník 
atletické kanceláře, kronikář a archivář 
ročenky TJ Jiskra Otrokovice. „Pana 
Petra Gybase jsme na ocenění nomino-
vali za jeho celoživotní přístup k dětem 
a mládeži, které vedl ke sportu. Pod jeho 
vlivem dosahovali vynikajících výsled-
ků a i dnes je svým životním stylem, 
zapálením pro sport a pohledem na svět 
inspirací a příkladem pro své okolí,“ 
zdůvodnil nominaci starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.  (kru)

petr Gybas navržen na krajské 
ocenění za práci s mládeží 

Olympijská vítězka Barbora Špotáková 
podporovala na mistrovství nejen svou ma-
minku, ale spřátelila se také se seniorskou 
atletkou Zdeňkou Plesarovou z Otrokovic. 
 Foto: archiv Z. plEsArové
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eVážení spoluobčané,

dovoluji si využít příležitos-
ti a oslovit vás v souvislosti 
s mojí kandidaturou do Sená-
tu v říjnových volbách.  Moje 
rozhodnutí kandidovat ve mně 
zrálo poměrně dlouho, jsem 
aktivně činný v komunální po-
litice od začátku devadesátých 
let. Po jedenácti letech prá-
ce na radnici v Luhačovicích 
nejdříve v roli místostarosty 
a od roku 2006 jako starosta 
města jsem dospěl k závěru, 
že bych se mohl pokusit vyu-
žít svých znalostí a zkušeností, 
které jsem posbíral v těchto le-
tech, a pokusit se pracovat ne-
jen pro lázeňské město, ale pro 
celý volební obvod. 

Práci v Senátu vnímám ne-
jenom ze strany tvorby a při-
jímání zákonů, ale také jako 
práci místního člověka, který 
má zájem pomoci svému kra-
ji, ze kterého pochází. Pomoci 
řešit problémy na které už sami 
nestačí starostové jednotlivých 
měst a obcí, a také pomoci a po-
radit všem lidem, kteří se na něj 
obrátí s žádostí o pomoc, kte-
rou nedokážou vyřešit ve svém 

vlastním bydlišti. Z  tohoto 
pohledu je pro mne trošku ne-
pochopitelná kandidatura lidí, 
kteří přímo v daném místě ne-
žijí a nemají s ním úzké vazby. 

Jsem skutečný patriot a ne-
smírně mám rád místo, kde žiji, 
tedy Luhačovice. Jsem rád, že 

jsem se v posledních deseti 
letech mohl podílet na obrov-
ském rozvoji největších mo-
ravských lázní, které nabízí 
jedinečnou příležitost k relaxa-
ci a odpočinku.  Problematice 
cestovního ruchu bych se chtěl 
také věnovat v případě svého 

zvolení jako jedné z oblastí, 
ve které se pohybuji a která je 
mi blízká. Původním povolá-
ním jsem učitel, a proto škol-
ství je další oblast, ve které 
bych chtěl působit. Současný 
systém školství je dlouhodobě 
neufinancovatelný, a zároveň 

nám úplně mizí před očima 
školství učňovské. S tímto té-
matem je také spojena zaměst-
nanost mladých lidí a jejich 
uplatnění ve společnosti. Zde 
je nutné provést zásadní změ-
ny včetně těch legislativních. 
Třetí oblastí, které bych se 
chtěl věnovat, je otázka celko-
vé infrastruktury, především 
pak dopravy. Pokud nechce-
me zůstat na okraji rozvoje 
naší republiky, bude zde nutná 
a nezbytná spolupráce všech 
zainteresovaných – poslanců, 
senátorů, představitelů kraje 
i všech dotčených obcí a jejich 
působení na centrální orgány 
v Praze s daleko větší razancí.

„Odpovědnost a osobní úcta 
jsou naše budoucnost“. Toto 
je heslo, které jsem si pro vo-
lební kampaň zvolil a kterým 
se po celý život řídím. Pokud 
mi věříte, přijďte mne, prosím, 
podpořit ve volbách a dát mi 
svůj hlas. Budu si toho nesmír-
ně vážit a věřte, že vás nezkla-
mu.

phdr. František huBáčEK, 
starosta luhačovic, kandidát 
do Senátu ve vol. obvodu  č. 80    

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 

  závislí jsme pouze na vás
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Na odlehčovacím táboře             
v Harrachově panoval dětský 
smích. Dalším cílem bylo do-
přát trochu oddechu rodičům 
hendikepovaných dětí. Díky 
skvěle připravenému programu 
se celá skupina výborně bavi-
la, a když nastala neočekáva-
ná situace, silné ruce potlačily 
elektrický vozík s vypnutými 
motory na horizontu krkonoš-
ské scenerie. Ředitelka DDM 
Sluníčko Jiřina Kovářová 
vnímá tento pobyt jako krok 
správným směrem. „Spontán-
ní komunikace mezi zdravými 
a postiženými dětmi přináší 
oběma skupinám zkušenost, 
která jim nesčetněkrát pomůže 
v následujících životních situ-
acích,“ dodává. Rodiče i děti 

se podívali na místa, na která 
by se za normálních okolností 
nedostali. Maminky a otcové 
hendikepovaných dětí se tak 
poprvé dočkali skutečného 
volna. „Většina lidí tuto situaci 
v rodinách s postiženými lidmi 
nezná. Je to obdoba zaměstná-
ní, jen nemáte dovolenou, ne-
můžete onemocnět a pracovní 
dobu máte dvacet čtyři hodin 
denně, sedm dní v týdnu,“ 
říká jedna z maminek Hanka 
Skybová. Pozitivní je zájem 
rodičů o rozvíjení dispozic dětí 
v jiném než domácím prostře-
dí. Účastníci ocenili vysoce 
profesionální přístup Jiřiny Ko-
vářové a  realizačního týmu při 
organizaci této povedené akce.         
 rudolf dvořáčEK

odlehčovací tábor s ddM sluníčko
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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 A ŘÍJNU DIGESTOŘ MORA OT 611  
JAKO DÁREK KE KUCHYŇSKÉ LINCE› ›
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Vážení přátelé,
když člověk nasbírá 
zkušenosti v  jakém-
koliv oboru lidské čin-
nosti, dozrává v  něm 
také potřeba tyto zku-
šenosti předat, uplatnit 

a  využít. To platí nejen 
o  zkušenostech pro-
fesních, ale také o těch 
základních životních, 
což dobře znají rodiče 
a prarodiče, když chtějí 
své děti a vnuky uchrá-

nit před různými ris-
kantními kroky.

Moje kandidatura 
do Senátu vychází pře-
devším z  této vnitřní 
výzvy, tedy uplatnit 
zkušenosti, které se 
tvrdě nabývají v  kaž-
dodenní práci, a  na-
bídnout je všanc v  té 
úrovni politiky, které 
bývá, bohužel právem, 
vytýkána odtrženost 
od  reálného života lidí 
žijících v  naší zemi. 
Druhá komora Parla-
mentu České republiky 
by měla být „prodlou-
ženou rukou krajů“, ale 
není tomu tak. Rozum-
ná zákonná iniciativa, 
která vychází z  krajské 
úrovně, či připomínky 
k  zákonům vůbec ne-
nacházejí v  některých 
případech ani v  Posla-
necké sněmovně, ani 
v Senátu odezvu, jakou 
zasluhují. To dává od-
pověď na  otázku, zda 
lze případně zvládnout 
práci hejtmana i  sená-

tora. Právě v propojení 
těchto dvou funkcí vi-
dím velkou možnost, 
jak řadu věcí změnit 
k lepšímu.

Když totiž denně 
naslouchám konkrét-
ním starostem občanů 
našeho kraje v  bez-
prostředním kontak-
tu s  nimi, je to velký 
pohon, který člověka 
tlačí řešit věci, které se 
zdají být neřešitelné, 
ale nad nimiž prostě 
není možné mávnout 
rukou.

Bývá mi vytýkáno, že 
nejsem dost vidět a sly-
šet v  médiích… Vím 
to, ale nepatřím k těm, 
kteří mají nutkání vždy 
a  všude ochotně ko-
mentovat cokoliv, nač 
se novináři mnohdy 
ani neptají, jen aby se 
viděli v novinách nebo 
v  televizi. Politiku ne-
považuji za  mediální 
show, ale za  službu 
těm, kteří mi důvěřují, 
i těm, kteří mě v oblibě 

nemají. V  politice po-
dle mě nesmí jít o líbi-
vost, ale o  zodpověd-
nost - minimálně vůči 
vlastnímu svědomí.

Skočit na špek něko-
mu, kdo se hezky tváří, 
sympaticky vyjadřuje 
a  slibuje hory doly, je 
snadné.

Mne ale život naučil, 
že není vždycky zlato, 
co se třpytí. Politika 
před volbami je vždy 
hodně o  plakátech, 
billboardech a  dobře 
znějících heslech, ale 
hodnoťme lidi podle 
toho, co vykonali, jak 
se kdy zachovali a  jak 
plní své sliby.

16
OtrOkOvické

nOviny

Mvdr. stanislav Mišák: proč kandiduji do senátu

V 70. letech se jezdili baseball 
a softball učit do Otrokovic nad-
šenci z celé Moravy, další roky 
ale tyto sporty upadly téměř 
v zapomnění.  Ke znovuvzkří-
šení her chce přispět nový oddíl 
baseballu a softballu TJ Jiskra 
Otrokovice v čele s Liborem 
Kašpárkem. 

„I když v organizované formě 
jsou tyto sporty v Otrokovicích 
naprostou novinkou, co se týče 
samotných her, hrály se tady 
možná mezi prvními na území 
České republiky. Spousta býva-
lých atletů, házenkářů, lyžařů, 
orientačních běžců a dalších si 
určitě vzpomene, jak se poměrně 
často hrávala počeštěná forma 
softballu, takzvaný pasák,“ uve-
dl trenér. 

Při atletických utkáních se hrá-
ly legendární zápasy staří versus 
mladí, od Kubánců studujících 
a pracujících v Otrokovicích se 
jezdili tyto sporty učit fandové 
z širokého okolí.  „Na paloučku 
za koupalištěm mydlili baseball 
na takové úrovni, že když sem 
přijela na soustředění tehdy 
v republice nedostižná Techni-
ka Brno, vyprovodili je Kubánci 
s takovým výpraskem, že pro-
pagátor tohoto sportu, legendár-
ní Ruda Drnec, jen nevěřícně 
kroutil hlavou a hned chtěl tyhle 
chlapíky angažovat,“ připomněl 
Kašpárek slavné doby. Náskok, 

který měly tyto sporty v 70. le-
tech, se ale nepodařilo využít. 
Chybělo vybavení i vhodné hři-
ště, ale hlavně v té době byly 
považovány za buržoazní a příliš 
americké. Přežívaly pak vícemé-
ně jen na sportovních katedrách 
vysokých škol jako svým způso-
bem exotika. „Bohužel tehdejší 
zlínská odnož brněnského VUT 
nepěstovala téměř žádný vyso-
koškolský sport, takže Zlínský 
kraj je v rámci celé České re-
publiky v těchto sportech takřka 
bílým místem na mapě - výjimku 
tvoři pouze softbalisté Kunovic. 
Přitom lidí, kteří se za svých 
studií nebo pracovních pobytů 
s těmito sporty seznámili, jsou 
i v našem městě spousty, což 
dokazuje také občasná účast 
volného sdružení OE P-stars 

na několika amatérských turna-
jích především v Praze,“ podotkl 
vedoucí nového oddílu. Dopl-
nil, že dosavadní malé rozšíření 
baseballu a softballu je vyloženě 
škoda. Rozmanitost hry prý totiž 
nabízí uplatnění v podstatě ko-
mukoliv, kdo má alespoň trochu 
rád pohyb. Nezáleží na výšce ani 
na hubenosti či korpulentnosti 
postavy. „Kdo má zájem, nemusí 
se bát. Omezení není žádné, stačí 
chuť,“ dodal Kašpárek s tím, že 
oddíl disponuje vybavením a že 
tréninky se konají vždy v úterý, 
čtvrtek a pátek na Novém stadio-
nu na Štěrkovišti.  

Podle trenéra není nový oddíl 
pro další sporty v Otrokovicích 
konkurencí, ale doplňkem. Může 
být také alternativou pro děti, 
které by se v jiné disciplíně ne-
prosadily. „Že to v Americe fun-
guje na školách více než sto let, 
není náhoda. Také bychom chtě-
li, aby se na stadionu scházeli 
pravidelně zájemci z řad dospě-
lých a časem třeba vznikla měst-
ská amatérská liga v slowpitschi, 
což je modifikace hry pro smíše-
ná družstva. Může ji hrát doslo-
va každý,“ zve zájemce Libor 
Kašpárek. Nábor do oddílu se 
koná 25. září, přijít mohou děti 
ve věku 8 až 14 let. I další zá-
jemci se dozvědí více na e-mailu 
baseballo@seznam.cz.  

 Anna novotná

nový oddíl baseballu a softballu chce  
navázat na vlnu popularity ze 70. let

K two a ondřej Komloši. Od července mohou opět obyva-
telé Otrokovic potkávat v ulicích města koně. Jedná se o klisnu 
amerického klusáka jménem K Two. Společnou premiéru absol-
vovala dvojice K Two a Ondřej Komloši 25. srpna na slušovic-
kém ovále v Ceně rádia Kiss Publikum na distanci 1700 metrů. 
V sedmihlavém poli si klisna počínala velmi dobře a nakonec si 
přiklusala pro krásné 2. místo. Poděkování patří také realizační-
mu týmu, trenérovi Ing. Jaromíru Tihelkovi a ošetřovatelům Báře 
Daňkové a Danielu Hlavičkovi. Martina huBníKová

úspěch na klusáckých dostizích

trénink. Dynamická hra je 
určená pro kohokoliv. Stačí 
jen chtít se hýbat.

Michal Čechmánek z Otrokovic 
získal v srpnu zlatou medaili 
za volnou sestavu na Mistrov-
ství světa v letecké akrobacii 
na kluzácích kategorie Advan-
ced v Dubnici nad Váhom. Také 
v ostatních disciplínách si vedl 

skvěle a celkově se v poli 38 
závodníků umístil na 4. místě. 
„Jednalo se o můj první start 
mezi světovou špičkou a dopadl 
nad veškerá očekávání,“ uvedl 
pilot. Reprezentační družstvo 
ve složení Michal Čechmánek, 
Ivo Červinka a Jan Rolinek zís-
kalo celkově 5. místo. Michal 
Čechmánek si koncem července 
ze stejného letiště dovezl zlatou 
medaili ze společného Mistrov-
ství České a Slovenské republiky 
v akrobacii na kluzácích katego-
rie Advanced.  (ano),
 foto: archiv M. čEchMánKA

Zlato z akrobacie na kluzácích
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