
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

Šesťáci ZŠ TGM nahradili učebnice tablety

Moderně. Žákům 6. A Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Otrokovicích slouží od listo-
padu nové učební pomůcky - místo učebnic angličtiny, dějepisu a českého jazyka se nově učí z ta-
bletů.  Škola patří ke dvanácti vybraným z celé České republiky, kde běží tříletý projekt  využívající 
nejmodernější techniku. Z tabletů iPad se školáci nejen učí jako z učebnic, mají v nich i cvičení 
a také domácí úkoly a testy. (ano), foto: Anna NovoTNá  více na straně 3
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  úvodNí slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 

často se ve své advokátní praxi setkávám s pohnutými osudy lidí. 
Často si lidé za svůj osud mohou sami, když nerespektují základní 
pravidla či zákony. Je ale mnoho těch, kteří se do svízelné životní si-
tuace dostali cizím přičiněním, a věřte, že jejich osudy nejsou zrovna 
přívětivé. V lidském životě jsou ovšem i události, jako jsou tragické 
nehody, přírodní katastrofy či zákeřné nemoci, které dosud nemáme 
jak ovlivnit a na které nejsme připraveni. Tady nepomůžou ani zá-
kony ani jiná pravidla. Jedním z prostředků, jak v těchto případech 
alespoň zmírnit následky, je charita. Slovo, které pochází z latiny 
a znamená milosrdná láska (caritas). Charitativní činnosti je od ne-
paměti historicky spjata s existencí katolické církve. Zřejmě první 
zmínka o charitě pochází z Bible z nového zákona, kde promlouvá 
svatý Matouš k lidem. Pro názornost přikládám krátký úryvek: Ne-
boť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi 
napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste 
mě… V moderní době se charitativní činnost nesoustřeďuje výhrad-
ně na církevní půdu, ale objevuje se stále více dobrovolníků, kteří 
pomáhají potřebným z vlastní iniciativy. Podobně je tomu i při akci 
Pomáháme potřebným, která se již tradičně koná v rámci rozsvěcení 
vánočního stromu na náměstí před Otrokovickou BeSeDOU. Parta 
dobrovolníků, včetně například pracovníků městského úřadu či měst-
ské policie, tam celý den pracuje ve stáncích s punčem, svařeným 
vínem, grilovanými specialitami a dalšími pochoutkami. Tradičně 
putuje celá tržba na charitativní účely. Jak jsem se informoval, letos 
dostane polovinu tržby sdružení Šance, které funguje při dětském on-
ko-hematologickém oddělení olomoucké fakultní nemocnice a druhá 
polovina poslouží k dostavbě vodovodu ve vesnici Wad Ben naga 
v Súdánu, k níž mají Otrokovice velmi vřelý vztah.

V souvislosti se Sdružením Šance nesmím opomenout ani inici-
ativu paní Zdeny Wasserbauerové, která je držitelkou Ceny města 
Otrokovice. Otrokovičané si již určitě zvykli na to, že v předvánoční 
době si mohou prostřednictvím Sdružení Šance koupit vánoční růže. 
Výtěžek z prodeje, který se koná 2. 12. po bohoslužbách u kostela sv. 
Michaela a 5. 12. od 7.30 do 11 hodin v Městské poliklinice a od 12 
do 13.30 hodin na radnici, pak pomůže dětem se zhoubným onemoc-
něním lépe snášet nástrahy a vedlejší účinky jejich léčby. 

Vím, v Otrokovicích je také řada charitativních organizací, které 
bezesporu poskytují plnohodnotnou péči, ale jsem rád, že se v na-
šem městě najdou lidé, kteří se snaží pomoci jen tak, z vlastní vůle, 
bez potřeby být nějakým způsobem organizováni. Proto se těším, až 
se u vánočního stromu na náměstí sejdou tisíce lidí, kteří nenechají 
dobrovolníkům vydechnout. Proto budu potěšen, když za okny do-
mácností uvidím vánoční růže pro Sdružení Šance.

 JUdr. Jaroslav TkAdlec, člen Rady města Otrokovice

23. listopadu 2012
číslo 11 - ročník 22
zdarma - neprodejné

s námi ušetříte,  tel. 800 201 203

Tašky na tříděný 
odpad                     
v Kvítkovicích
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Čestným občanem města in memoriam 
jmenován první otrokovický skaut

Josef Šivel. Po celý svůj život 
ctil skautské zásady, stál u zro-
du i obnovení otrokovického 
skautingu. Dne 25. října mu 
bylo při slavnostním večeru vě-
novaném vzniku samostatného 
československého státu uděleno 
čestné občanství in memoriam.

co vedlo radnici k udělení 
tohoto vyznamenání právě Jo-
sefu Šivelovi? Především to, 
že byl příkladem pro několik 
generací mladých lidí. V roce 
1934 založil v Otrokovicích 
skautskou organizaci a znovu 
ji obnovil po 2. světové válce. 
I poté, co bylo skautské hnutí 
po roce 1948 novým režimem 
rozpuštěno, byl Šivel stále 
neúnavným propagátorem ži-
vota v míru s ostatními lidmi 
i v souladu s přírodou. Junáka 
se snažil vzkřísit i koncem še-
desátých let. natrvalo se mu to 
ovšem  povedlo až po sametové 
revoluci. 

„Jednoznačně je tato volba 
oprávněná,“ uvedl při slavnost-
ním vyhlašování starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek s tím, že 

člověk pevných morálních zá-
sad Josef Šivel dostává toto oce-
nění v roce, kdy si připomínáme 
sto let českého skautingu.

cenu převzala z rukou sta-
rosty manželka Josefa Šivela 
Božena. Dcera eva Zentrichová 
pak dala otrokovickým skautům 
velký dar - Šivelův stejnokroj. 
„chtěla bych všechny ujistit, 
že celá rodina - moje maminka, 
já i naše děti, si velmi vážíme 
ocenění, kterého se tatínkovi 
dostalo. Také pevně věřím, že 
to v tom skautském nebi s námi 
prožívá a že se raduje. Držím 
pěsti mladým, ať jdou v jeho 
stopách dál,“ poděkovala eva 
Zentrichová.

Vedoucí otrokovického 
skautského střediska Petr Fol-
týn ujistil, že odkaz tohoto Ot-
rokovičana zůstává stále živý.
Čestní občané  otrokovic
1930:  Tomáš Garrigue Masa-
ryk, československý prezident
1932: Tomáš Baťa, továrník 
Josef Krčma, rolník a starosta 
Josef Ošťádal, farář a člen obec-
ního  zastupitelstva

1933: Jan Baťa, továrník 
Dominik Čipera, centrální ředi-
tel Baťových závodů ve Zlíně
František Oharek, řídící učitel 
v.v. a II. náměstek starosty 
Jan Zapletal, rolník  a starosta 
sboru hasičského 
1934: Jan Černý, bývalý ministr 
vnitra a prezident moravský
1936: Josef Hlavnička, ředitel 
závodů fy Baťa v Otrokovicích
Frant. Vala, řídící učitel – in me-
moriam
Alois Kalmus, farář  
Frant. Sigmund, bývalý starosta
1973: plk. Alexandr Iljič 
Timčenko, voják 
1994: Tomáš Baťa,  syn zakla-
datele firmy BAŤA
prof. ing. arch. Vladimír Karfík, 
architekt 
2000: in memoriam:
Pravoslav ehnert, regionální  
historik
Josef Gergela, učitel hudby 
František Omelka, pedagog 
a spisovatel
2012: Josef Šivel, zakladatel ot-
rokovického skautingu.
 Anna NovoTNá
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otrokovice vyznamenaly 25. října své občany za přínos městu

Čestný občan. Josef Šivel, zakladatel otrokovického Junáka, 
dostal in memoriam čestné občanství města. Jeho žijícím odkazem  
jsou stovky mladých lidí, kteří prošli touto organizací.

Gratulace. života otrokovického Junáka se samozřejmě účastnila i manželka Josefa Šivela Bože-
na. Právě ta převzala ocenění z rukou starosty Otrokovic Jaroslava Budka. Sama Božena Šivelová 
byla mezi skauty také velmi oblíbená díky kuchařskému umění.

osobnost města. Osobností města Otrokovice se letos stal novinář Karel Halberštát. „Děkuji 
městu Otrokovice za ocenění, kterého se mi dostalo. Je to příjemný závěr mé dlouholeté novinářské 
činnosti,“ uvedl. Cenu převzal z rukou místostarosty Otrokovic Milana Plesara.

s kolegy. Karlu Halberštátovi popřáli i novinářští kolegové, tře-
ba Jan Čada, Jana Bubeníková či Olga Lapčíková.

památeční stejnokroj. eva Zentrichová předala otrokovickým 
skautům stejnokroj svého otce Josefa Šivela.

kulturní dárky. Všichni ocenění dostali od města kulturní dá-
rek, například vystoupení folklorního souboru Vršatec z Dubnice 
nad Váhom.

práce pro ostatní seniory. Předsedkyně klubů důchodců Jarmila Kovalová (první zleva), Zdenka 
Šicová (třetí zleva) a Františka Močičková (cenu převzal manžel Josef), získaly Cenu města Otrokovice 
za dlouhodobou obětavou práci v oblasti sociálních služeb. Gratulovala jim radní Libuše Škrabolová.
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Tašky z trvanlivého materiálu 
pro třídění papíru, skla a plas-
tů dostali počátkem listopadu 
obyvatelé Kvítkovic. 

Třídící společnost eKO-
-KOM si od projektu, který se 
koná ještě na několika dalších 
místech republiky, slibuje větší 
množství a kvalitu vytříděného 

odpadu. Oslovení lidé v Kvít-
kovicích se shodli, že odpad tří-
dí už nyní například v igelito-
vých taškách nebo v krabicích. 
Barevně odlišené tašky, které 
lze navzájem spojit suchým 
zipem, ovšem uvítali. „Odpad 
samozřejmě třídíme, ale určitě 
budeme odteď používat tyto 

tašky,“ uvedl například Michal 
Boška. Třídí se a bude se i na-
dále recyklovat i v rodině Ireny 
Miklové. „Hodila by se  i něja-
ká taška na plechovky a víčka 
od sklenic,“ navrhuje. Tašky 
na třídění převzala také Vladi-
slava Širůčková. Třídění je pro 
její rodinu samozřejmost, kon-
tejnery na recyklaci má v pod-
statě přes ulici.

celkem putovalo do kvít-
kovických domácností pět set 
sad tašek. „Často jsme se se-
tkávali s názorem, že lidem 
doma chybí nádoby na třídění 
jednotlivých druhů odpadů. 
I to byl jeden z důvodů, proč 
jsme se rozhodli takovouto ak-
tivitu realizovat,“ uvedl Marek 
Hruška, regionální manažer 
eKO-KOMu, který ve spo-
lupráci se Zlínským krajem 
aktivity na podporu třídění 
odpadů financuje. Podrobnější 
informace o kampani na pod-
poru třídění ve Zlínském kraji 
je možné najít na webu www.
tridenijestyl.cz.  (ano)

výtah v Městské poliklinice projde rekonstrukcí 
Klienti otrokovické pobočky Úřadu práce České republiky, kte-
rá od ledna 2012 sídlí v budově Městské polikliniky Otrokovi-
ce, se mohou těšit na lepší dostupnost pracoviště při vyřizování 
svých záležitostí. V budově bude totiž rekonstruován výtah pro 
přepravu osob. Schody do druhého patra budovy činily obtíže 
zejména starším občanům a lidem se sníženou schopností pohy-
bu. Lidé mohou využívat i stávajícího nákladního výtahu, který 
však vyžaduje přítomnost obsluhy. „Stávající výtah je v provo-
zu od roku 1988 a jeví značné známky opotřebení. Přesto, že 
pravidelně prochází revizemi, které zaručují jeho bezpečnost, 
pro aktuální využití není ideální. rozhodli jsme se proto pro 
celkovou rekonstrukci. Kromě výtahu počítáme i s drobnými 
stavebními úpravami obsahujícími modernizaci stávající  nájez-
dové rampy. Takto budou moci výtah využívat všechny skupiny 
osob. Senioři, lidé s kočárky i hendikepovaní,“ vysvětlil ředitel 
Městské polikliniky Otrokovice Jiří Ondráš s tím, že celkové ná-
klady na investici očekává ve výši jeden milion korun. „V nej-
bližší době by měla být zpracována projektová dokumentace. 
Samotná investice by měla být realizována v příštím roce,“ uza-
vřel Jiří Ondráš.  (kru)

v senátních volbách zvítězil Tomio okamura
Se ziskem 66,23 % hlasů zvítězil ve volbách do Senátu Parla-
mentu České republiky v obvodu č. 80 Zlín nezávislý kandi-
dát Tomio Okamura. Kandidát ČSSD Stanislav Mišák skončil 
druhý se ziskem 33,76  % hlasů. Volby v Otrokovicích měly 
zcela hladký průběh. Voleb se zde zúčastnilo 29,81 % voličů, 
což je více než průměr v celém obvodu č. 80 Zlín. V Otroko-
vicích senátní volby dopadly s výsledkem Stanislav Mišák 
44,47 %, Tomio Okamura 55,52 %.       (kru)

Za peníze od Zlínského kraje pořídí hasiči nové pneu
Účelovou neinvestiční dotaci 12 tisíc korun obdrželo město 
Otrokovice od Zlínského kraje na výdaje spojené s činností 
jednotek sboru dobrovolných hasičů. Peníze budou použity 
na nákup nových pneumatik pro hasičská vozidla. Zlínský 
kraj podporuje hasiče pravidelně. Loňská dotace například 
pomohla při opravě cisterny TATrA cAS 32, kterou využívá 
jednotka Sboru dobrovolných hasičů Otrokovice.
Činnost jednotky SDH Otrokovice je na profesionální úrovni 
a pravidelně vyjíždí k mimořádným událostem na území měs-
ta i do blízkého okolí.  (red)

příspěvek od města pomůže včelařům
Důležitost včelstev v přírodě si dobře uvědomují otrokovičtí 
radní, kteří schválili dotaci 9 tisíc korun Českému svazu vče-
lařů, organizaci Otrokovice na nákup cukru pro zajištění opy-
lení hmyzomilných rostlin. chov včel je nejen významným 
nástrojem rostlinné výroby, ale je na něm závislá celá řada 
volně žijících živočichů a na nich zase další tvorové stojící 
na vyšších úrovních vazeb mezi rostlinami a živočichy.  Podle 
údajů ministerstva zemědělství je v Čr potřeba pro optimální 
opylení hmyzosnubných rostlin přibližně 700 tisíc včelstev. 
V roce 2008 jich ovšem bylo evidováno 461 tisíc, což v dlou-
hodobém šestnáctiletém srovnání s rokem 1993 znamená 
zhruba třetinový pokles. 
„Ke schválení dotace nás vedla skutečnost, že Český svaz 
včelařů v Otrokovicích se snaží o podchycení zájmu mladých 
začínajících včelařů, omlazení včelařské základny a současně 
o zvýšení počtu včelstev v našem regionu, což se promítne 
do zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních či planě 
rostoucích rostlinách. Ačkoliv nedojde k zásadnímu zvýšení 
počtu včelstev v našem regionu, přispějeme tím snad alespoň 
k tomu, že počty včelstev nebudou i nadále klesat,“ přiblížil 
otrokovický starosta Jaroslav Budek.  (red)

Na Trávníkách vznikne domovinka
Zůstat i ve stáří aktivní, zapojovat se do života společnosti, 
nebo jen tak strávit příjemný den ve společnosti přátel. To vše 
bude od nového roku možné díky Domovince, klubové akti-
vitě v Domově s pečovatelskou službou na Trávníkách.  Do-
movinka bude zdarma sloužit seniorům a osobám s tělesným 
či jiným zdravotním postižením. Každý pracovní den tam mo-
hou přicházet lidé do 9 do 12 hodin, dle zájmu návštěvníků se 
budou pořádat i další společné akce mimo tyto hodiny. Ak-
tivizační činnosti Domovinky budou zajišťovat dobrovolníci 
Maltézské pomoci. na Trávníkách se lidé scházeli již dříve 
v centru denních služeb. Tato sociální služba však projde 
od nového roku obměnou. Bude přeměněna na denní staci-
onář pro nemocné Alzheimerovou chorobou a přemístěna 
do budovy c SenIOru Otrokovice.  (red)

AkTUálNě Z MěsTA

více AkTUAliT NA www.oTrokovice.cZ

Jako řádní hospodáři jednali ot-
rokovičtí radní, když schválili 
opravu obrubníků a přiléhající 
dlažby u dvou zastávek MHD 
v Kvítkovicích v ulici Zlínská. 
Tím, že město bezodkladně 
reagovalo a navázalo na probí-
hající investici Ředitelství sil-
nic a dálnic Zlín – rekonstrukci 
zastávkových zálivů, umožnila 
radnice komplexní opravu a tím 
i efektivní vynaložení veřejných 
peněz. „Ředitelství silnic a dál-
nic Zlín (ŘSD Zlín) nás infor-
movalo o záměru rekonstrukce 
zastávek MHD, na které se jim 
podařilo operativně získat roz-
počtové prostředky. Vzhledem 
k tomu, že ve vlastnictví ŘSD 
Zlín je pouze silnice včetně zá-
livu, nikoliv obruba a chodníky, 
museli jsme celou situaci velmi 
důkladně zvážit a v krátkém ča-
sovém horizontu i zareagovat,“ 
uvedl starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek. 

Bez této návaznosti by totiž 

mohla být celá investice zmaře-
na, konkrétně hrozilo zastave-
ní oprav zastávkových zálivů. 
„Stavba zastávkových zálivů 
a nových obrubníků včetně dláž-
dění na sebe ze stavebního pohle-
du bezprostředně navazují. Jevi-
lo se nám proto rozumné připojit 
se k investici ŘSD Zlín a jak se 
říká, když už něco dělám, tak po-
řádně! Z hlediska technologic-
kých postupů celé investice byl 
nutný společný postup. Přesto, 
že nemáme nutné finance zane-
sené v letošním rozpočtu města, 
uvědomili jsme si přínos opravy 
zastávek pro všechny cestující 
a rozpočtovým opatřením jsme 
dokázali najít požadované pe-
níze. rekonstrukce povrchů za-
stávek tak bude doplněna o nové 
obrubníky a pochůznou dlažbu,“ 
vysvětlil otrokovický místosta-
rosta Milan Plesar s tím, že měs-
to Otrokovice pro zabezpečení 
této akce vstoupilo v pracovní 
jednání kromě ŘSD Zlín také se 

zástupci Dopravní společnosti 
Zlín - Otrokovice.  

Otrokovičtí radní pak schválili 
vynaložení 671 686 korun na re-
konstrukci dvou zastávek v blíz-
kosti kvítkovické křižovatky 
v ulici Zlínská, ve směru na Zlín 
a na Otrokovice. Pohodlnějšího 
a bezpečnějšího cestování by se 
měli cestující dočkat ještě před 
Vánocemi. 

„V celé investici máme 
na prvním místě požadavek 
na komfort a bezpečí při cestová-
ní. Použili jsme proto speciální 
kasselské obrubníky, které mají 
zaoblené hrany a umožňují zajetí 
autobusu i trolejbusu co nejblíže 
k nástupní hraně, čímž zlepší-
me komfort cestování také pro 
osoby se sníženou schopností 
pohybu a v neposlední řadě i pro 
invalidní spoluobčany. nový ob-
rubník kromě bezpečnosti zajiš-
ťuje i bezbariérovost při nástupu 
a výstupu z vozidla,“ uzavřel 
místostarosta.  (kru)

dva zastávkové zálivy v kvítkovické křižovatce procházejí rekonstrukcí

obyvatelé kvítkovic dostali barevné tašky na třídění odpadu

ZŠ TGM modernizuje výuku pomocí tabletů 
Jedinečný projekt startuje 
v otrokovické  Základní škole 
T. G. Masaryka. Jako jediná 
ve Zlínském kraji se od 1. lis-
topadu učí třída 6. A pomocí 
moderních tabletů iPad. Vý-
uka  se týká češtiny, angličtiny 
a dějepisu. 

cílem pilotního projektu 
„Flexibook 1:1“ je vyzkoušet, 
jak by vypadala výuka v plně 
digitalizovaných třídách. 
ZŠ T. G. M. byla na základě 
své přihlášky vybrána jako 
jedna z jedenácti pilotních 
škol v celé České republice, 
které budou inovativní výu-
ku testovat, a to po tři roky. 
„Po vyhlášení pilotních škol 
jsme začali pracovat na výbě-
ru konkrétní třídy, která bude 
moderní techniku používat. 
nebylo to jednoduché, jelikož 
pracovat s tablety by chtěli asi 

všichni žáci. Museli jsme ale 
splnit předem zadaná kritéria. 
Proto jsme vybrali třídu 6. A, 
která požadavkům odpoví-
dá,“ uvedla ředitelka ZŠ T. G. 
Masaryka Marta Zakopalová 
s tím, že jednou z podmínek 
pro realizaci bylo uplatnění ta-
bletu alespoň ve třech vyučo-
vaných předmětech. 

Díky projektu dostalo jed-
nadvacet žáků zdarma do vý-
půjčky tablety pro školní 
i domácí výuku. náklady 
na uvedení projektu do praxe 
včetně vybavení učitelů třemi 
tablety a zakoupení licenco-
vaných programů bude hradit 
škola. celkově tak zaplatí při-
bližně padesát tisíc korun.

Žáci i učitelé tedy v rámci 
projektu pracují ve vybraných 
předmětech pouze s elek-
tronickou učebnicí. „Budou 

využívat třetí generaci inter-
aktivních učebnic Fraus. Ty 
na rozdíl od běžných elektro-
nických knih a učebnic ob-
sahují celou škálu přidaných 
aplikací i multimediální ob-
sah, který umožňuje učitelům 
zcela zásadním způsobem 
měnit formu i didaktiku výu-
ky. Učebnice nabízí řadu videí 
z reálného prostředí. Ve výu-
ce cizích jazyků jsou základ-
ní texty namluveny rodilými 
mluvčími a zpřístupněny žá-
kům přímo v tabletu,“ vyjme-
novala ředitelka.

Žáci 6. A neskrývali nad no-
vou učební pomůckou radost. 
„Bude to lepší, než pracovat 
s učebnicí,“ byl si už první den 
výuky jistý Michal Hostaša.  
„Budu mít lehčí aktovku,“ po-
těšilo zase Terezu Vlčkovou. 

 Anna NovoTNá
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Vážení SPOLUOBČAnÉ,
v předcházejícím čísle Otroko-
vických novin jsem avizoval, 
že se dnes zaměřím na kon-
cepci cyklostezek, na to, jak se 
město stará o komunikace a co 
nás trápí při řešení nedostatku 
parkovacích míst. 

Jeden z vašich podnětů 
zněl: „podporujte více cy-
klostezky, hlavně do Zlína, 
a když se nějaké budují, tak 
aby nějak navazovaly (viz 
zakončení cyklostezky u ZŠ 
TGM nebo u nadjezdu).“ 

Budování cyklostezek 
na území města podporujeme 
dlouhodobě a koncepčně. Vní-
máme to jako jednu z priorit 
v oblasti zajištění bezpečného 
a zdravého způsobu cestování. 
V polovině roku 2011 jsme se 
proto připojili také k Uhersko-
hradišťské chartě, která je ini-
ciativou pro otevření měst cyk-
listické dopravě. Deklarovali 
jsme tím podporu a usilování 
o zvýšení podílu cyklistické 
dopravy na přepravě ve měs-
tě, odstraňování míst a úseků 
s vysokým rizikem dopravních 
nehod cyklistů, odstraňování 
bariér cyklodopravy, k reali-
zaci a podpoře projektů vedou-
cích k širšímu využití jízdního 
kola při dojíždění do školy či 
do práce. 

V této oblasti jsme hodně po-
kročili. Město může nabídnout 
desítku cest určených pro cyk-
listy i díky tomu, že investovalo 
do rozvoje a výstavby nových 
cyklostezek na svém území 
za poslední dva roky desítky 
milionů korun, přičemž neza-
nedbatelnou část se podařilo 
získat z dotačních zdrojů. 

V současné době se zaměřu-
jeme na vybudování páteřních 
cyklostezek. Směr na Uherské 
Hradiště již funguje a projede 
tudy několik tisíc uživatelů mě-
síčně. Veškerou naši aktivitu 
nyní směřujeme na vybudování 
cyklostezky směrem na Zlín 
a Kvasice. Propojení Otroko-
vic se Zlínem je projektováno 
po levém břehu řeky Dřevnice. 
Pro tuto akci se nám podařilo 
získat dotaci z regionálního 
operačního programu Střední 
Morava, která výrazně sníží 
finanční zátěž pro město. Z cel-
kových výdajů přesahujících 17 
milionů korun předpokládáme 
dotaci ve výši téměř 14 milio-
nů. Také cyklostezka od bělov-
ského jezu směrem na Kvasice 
bude financována z evropských 
peněz. Zde jsme využili člen-
ství ve Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty 

na řece Moravě, které investici 
realizuje, a zasadili se o to, aby 
byla zhotovena co nejdříve.

Po dokončení těchto páteř-
ních tras budeme opět vyhodno-
covat síť cyklostezek na území 
města jako celek a zaměříme se 
na zbývající vzájemná propo-
jení jednotlivých částí tak, aby 
na sebe plynule navazovaly.     

opakovaně svými dotazy 
míříte k opravám chodní-
ků i silnic, například takto: 
„Nákladné sportoviště a kul-
turní sál jsou mnohem méně 
prospěšné než silnice bez děr, 
dostatek parkovacích míst 
a propojení města cyklostez-
kami.“ Mezi cestami je třeba 
rozlišovat ty, které má ve sprá-
vě město – místní komunika-
ce a ostatní silnice ve správě 
státu či kraje. V tomto ohledu 
se vždy snažíme, aby silnice 
zaručovaly bezpečný pohyb 
a vzniklé závady byly v co nej-
kratším termínu odstraňovány. 
Poslední opravy chodníků byly 
prováděny podél hlavních cest, 
a to především proto, že zde 
bylo možné získat dotaci ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury. V příštím roce plá-
nujeme investovat do obnovy 
chodníků v parku před Spole-
čenským domem. Toto místo je 
velmi frekventované, slouží pro 
setkávání různých skupin osob 
a v neposlední řadě se zde koná 
řada městských akcí. Současný 
stav chodníků zde ztěžuje chů-
zi osobám s omezenou schop-
ností pohybu, ale také rodičům 
s kočárky. Samozřejmě budou 
průběžně probíhat opravy těch 
chodníků, které budou vykazo-
vat neutěšený stav.

Asi všechna větší města 
v současné době řeší situaci 
s nedostatkem parkovacích 
míst. Je to dáno zejména vý-
stavbou velkých sídlišť v době, 
kdy ještě nejezdilo tolik aut 
a nikdo nepředpokládal, že by 
jedna rodina mohla mít dva 
i více vozů. V tomto ohledu 
jsme tedy především prostorově 
omezeni. Snažíme se zřizovat 
nová parkovací místa reorga-
nizací stávajících či výstavbou 
nových. Využíváme především 
zpevněných ploch, ale často to 
nejde jinak než na úkor zele-
ných ploch, což také není úplně 
v pořádku. Stále proto hledáme 
koncepční řešení a zvažujeme 
různé varianty. Mimo jiné na-
příklad parkovací domy, které 
by mohly výrazně posílit počet 
parkovacích míst.
 Mgr. Jaroslav BUdek, 

 starosta Otrokovic

Z jednání rady města otrokovice (rMo)

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 
 CZECHPOINT
 evidence obyvatel
 občanské průkazy
 cestovní doklady
 registr řidičů
 registr motorových vozidel
 matrika, ověřování podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
 

okéNko sTArosTy

Město Otrokovice vyhlašuje výBěrové 
říZeNí NA proNáJeM NeByTových 
prosTor o celkové výMěře 21,45 
m2, NAcháZeJících se v prvNíM 
pATře BUdovy Č. p. 1342, NáM. 3. 
kvěTNA, oTrokovice, na parcele 
parc. č. st. 2554 v k. ú. Otrokovice, kolau-
dované k účelu „nepotravinářské prodejny“, 
vhodné k účelu užívání jako kancelář, obchod 
s drobným zbožím apod., za následujících 
podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 1. 2013 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 400 Kč/m2/rok (bez 
DPH)
b) bude hrazeno čtvrtletně předem, 
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s uží-
váním 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 zabez-
pečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojiš-
ťovně a celnímu úřadu a čestné prohlášení 
o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otrokovice 
a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:

a) v pronajímaných nebytových prostorech 
nebudou umisťovány a provozovány výher-
ní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní 
terminály a jiná obdobná technická zařízení 
umožňující interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlou-
vy uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtlet-
ního 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 vyrovná-
ní všech závazků, bude tato kauce, případně 
její úměrná část pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
6. uzávěrka VŘ: 30. 11. 2012 v 10.00 hod. 
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřej-
né schůzi rada města Otrokovice. Prohlíd-
ku předmětných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace po-
skytne eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. 
nabídky předají zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označením: „Výběrové 
řízení nám. 3. května 1342 v prvním patře 
budovy“ na adresu: TeHOS, s. r. o., k rukám 
ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové ří-
zení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Z jednání rady města otrokovice  
5. 11. 2012

rada města měla na svém prvním listopa-
dovém zasedání na programu 42 bodů, k nimž 
přijala usnesení. Všechna jsou k dispozici 
na webu města Otrokovice v sekci Dokumenty 
města. rada města schválila ve funkci zřizova-
tele ZŠ Trávníky pořízení nové velkokapacitní 
myčky na nádobí včetně příslušenství do školní 
kuchyně v ceně do 150 000 korun z prostředků 
investičního fondu této příspěvkové organiza-
ce. radní se dále zabývali a vzali na vědomí 
Plán propagace města Otrokovice na rok 2013. 
rada města poté schválila Smlouvu o připojení 

ke komunikační infrastruktuře Zlínského kra-
je 21 neT a Provozní řád sítě 21 neT mezi 
Zlínským krajem a městem Otrokovice. radní 
následně schválili pokračování Programu kast-
race toulavých koček a kocourů na území města 
Otrokovice v roce 2013. radní také vzali na vě-
domí Zprávu o dosavadním průběhu správy 
a provozu Sportovního areálu Baťov a schválili 
ceník víceúčelového hřiště. rada města poté 
schválila jménem zadavatele rozhodnutí o vý-
běru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu – stavební práce „Kavárna 
Otrokovická BeSeDA“. Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče PS stavi-
telství s. r. o. rada města vzápětí vyhodnotila 
pro město nejvýhodnější nabídku na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávku gastro-
zařízení projektu „Kavárna Otrokovická Be-
SeDA“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče Gastro Techno s. r. o. rada 
města následně vyhodnotila výběrové řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup 
kancelářských programů pro Městský úřad Ot-
rokovice. Jako nejvýhodnější byla vyhodnoce-
na nabídka uchazeče AcS ZLÍn spol. s. r. o. 

rada města vyhodnotila také výběrové ří-
zení na dodavatele stavebních prací pro „Ot-
rokovice-Kvítkovice – Dětská hřiště, A – lo-
kalita u památného dubu“. Jako nevýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče AGrOS 
Moravia spol. s r. o. radní se poté zabývali ná-
jemným na městské byty, splátkovými kalen-
dáři na dlužné nájemné, nájemními smlouvami 
na nebytové prostory města a výkupy pozemků 
ve vlastnictví města. 

 ing. Milan plesAr, místostarosta města

V období červenec–září 2012 měli občané města Otrokovice mož-
nost vyjádřit se k úředním hodinám Městského úřadu Otrokovice pro-
střednictvím Dotazníku spokojenosti, část b). celkem bylo odevzdá-
no 113 dotazníků, z toho byla největší část vyplněna prostřednictvím 
webových stránek města. nejčastěji odpovídaly ženy středoškolské-
ho vzdělání trvale žijící v Otrokovicích. Z odpovědí vyplývá, že vět-
šině respondentů vyhovují dosavadní úřední hodiny, avšak přáli by si 
jejich prodloužení. Vyhovovalo by jim i rozšíření rezervačního sys-
tému i na jiné odbory MěÚ, zejména sociální a stavební úřad.   (kru)

vyhodnocení dotazníku spokojenosti, část  
b) úřední hodiny Městského úřadu otrokovice

Z jednání rady města otrokovice 
22. 10. 2012

rada města měla na svém posledním 
říjnovém zasedání na programu 42 bodů, 
k nimž přijala usnesení. Všechna jsou k dis-
pozici na webu města Otrokovice v sekci 
Dokumenty města. radní schválili uzavření 
Mateřské školy Otrokovice i oddělení pro 
děti od 1 do 3 let věku v době 22. prosin-
ce 2012–2. ledna 2013. Provoz MŠO bude 
zahájen 3. ledna 2013. rada města schválila 
investiční záměr projektu „Protipovodňová 
opatření v povodí Hrabůvky v Otrokovicích 
– vybudování suchého poldru, s potenciál-
ním zapojením dotace Operačního progra-
mu životní prostředí. radní se poté zabývali 
pronájmy městských pozemků, nájemními 
smlouvami na nebytové prostory ve vlast-
nictví města, nájmy na městské byty a do-
datky ke stávajícím smlouvám.
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Občanské sdružení otrokovických výtvarníků, které si 
dalo do svého názvu složené slovo rozumění (rozum 
a umění, nebo umění s rozumem či jenom um - jak je 
libo) má za sebou  první rok činnosti a je se za čím 
ohlédnout.

V měsíci dubnu sdružení uspořádalo v Otrokovické  
BeSeDĚ zajímavou přednášku o právě se rodícím no-
vém tiskovém fenoménu 3D tiskárnách a prostorovém 
scanování. Poutavou přednášku pro asi 70 lidí vedl 
sochař Tomáš Medek působící na Fakultě výtvarných 
umění VÚT v Brně.

Spolu s kantory výtvarné výchovy na ZŠ Máneso-
va, TGM, Gymnáziu Otrokovice a Základní umělec-
ké škole zpracovali žáci dle témat kronikářky města 
paní Kramářové kolekci výkresů, které byly seřaze-
ny do působivého leporela obřích rozměrů s názvem 
„Výjevy z dávných osudů našich chrabrých prapředků 
usedlých kdysi v těchto končinách a jejich neméně 
rekových potomků z dob ne tak dávných aneb Bylo 
i nebylo“. Toto leporelo bylo k vidění v Otrokovic-
ké BeSeDĚ od 25. října do 3. listopadu a v současné 
době putuje po otrokovických školách. 

Šest otrokovických řezbářů a sochařů se pustilo 
do další kolekce soch umístěné v parku před Spole-
čenským domem v Otrokovicích. Jmenovitě emil 
Sláma, Jiří Parma, David Medek, Karel Blažek, Pavel 
Kohut a Jiří Holub tak završili tříleté úsilí a celkem 
v parku odhalili 13 soch, které tvoří naprosto ojedině-
lou výtvarnou galerii pod širým nebem.

celé občanské sdružení rozumění se podílelo 
na výstavě u kostela v Kvítkovicích, která byla sou-
částí Otrokovických letních slavností.

Jednotliví členové pak vyvíjejí různé výtvarné ak-
tivity na různých úrovních napříč Českou republikou:

Světlana Macáková, David Medek, Jiří Holub 
a emila Sláma vystavovali svá díla na faře v Male-
novicích.

emil Sláma a Jiří Holub spolu se zlínským malířem 
Marošem churym uspořádali výstavu ve vzorkovně 
společnosti rim v Otrokovicích.

Světlana Macáková se pravidelně zúčastňuje výstav 
organizovaných Sdružením výtvarných umělců a teo-
retiků  jihovýchodní Moravy. V letošním roce s nimi 
vystavovala v galeriích v Uherském Brodě, Hodoníně 
a Olomouci. Mimo  to organizuje dětské výtvarné vý-
stavy a výstavu keramiky pro dospělé, které vyučuje 
tento obor.

erika Müllerová vystavovala na kolektivních výsta-
vách Olomoucké múzy 2012 a Survive v Olomouci.

Jiří Parma vystavoval v Muzeu města Kolína na vý-
stavě cesta světla, kde představilo své práce padesát 
českých výtvarných umělců, např. i Vladimír Franz.

Jolana Jemelková-Shejbalová vystavovala na pů-
vabné akci v rajnochovicích, která se konala již potři-
nácté pod názvem Valašské mámení.

emil Sláma se zúčastnil společné výstavy žáků, stu-
dentů a učitelů ZUŠ napajedla a UTB Zlín na téma 
figura, dále Mezinárodní výstavy ex libris Žeň 2012 
v Hradci Králové. největšího úspěchu dosáhl na Bie-
nále grafiky 2012 v rokycanech, které je mezinárodní 
výstavní soutěží v grafice. Zde obdržel cenu poroty 

za ilustraci k básním K. J. erbena Kytice. Přirovnáno 
ke sportovní terminologii jedná se o naprosto výji-
mečný prvoligový výkon. Každá výstava představu-
je mnoho práce, kterou tito lidé vykonávají z lásky 
k umění, v drtivé většině po večerech po práci, ale 
rádi a šťastni. V současné době od 5. 11. do 30. 11. 
probíhá souhrná výstava Otrokovických výtvarníků 
v Otrokovické BeSeDĚ již 6. Otrokovický výtvarný 
salon. Tak se přijďte podívat.  Jiří holUB
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SPORT
OSKAR

VYBAVÍME SPORTOVCE 
ZA NEJLEPŠÍ CENY

�LYŽE, DOPLÒKY
�HOKEJKY, BRUSLE
�ZIMNÍ OBLEÈENÍ
�TERMOPRÁDLO

ADRESA: 
TØ. OSVOBOZENÍ 1031
OTROKOVICE (VEDLE LIDLU)

TEL.: 603 278 574
---------------------------

KUPON NA SLEVU

SPORT
OSKAR

PLATNOST DO 31. 1. 2013

10%
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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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 Střední průmyslová škola Otrokovice 
tř. T. Bati 1266, Otrokovice 

zve širokou veřejnost na 

NOC ALCHYMISTŮ 
ČT 13. 12. 2012 17.00–19.30 hod. 
Chcete nahlédnout do tajů alchymistického bádání a pokusů? 
Chcete se dozvědět o tajemstvích alchymie a zažít neobvyklé 

ukázky toho, jak vypadala věda v dávné době?             
Právě pro vás je připravena Noc alchymistů 

otrokovičtí umělci pomáhají zkrášlovat město i v roce 2012

svatební košile. Mezinárodní  úspěch sklidil emil 
Sláma na Bienále grafiky 2012 v Rokycanech - ob-
držel cenu poroty za ilustraci k básním K. J. erbena 
Kytice. Tento linoryt doprovází báseň Svatební košile.

odhaleno při Michalské pouti. emil Sláma, Pavel 
Kohut, starosta města Jaroslav Budek a David Medek 
u Kohutovy sochy ?2012! v parku na Baťově. Při Michal-
ské pouti tam bylo odhaleno celkem šest nových skulptur. 

vi. otrokovický salon. Otrokovičtí umělci se představili veřejnosti začátkem listopadu na VI. Otrokovickém 
výtvarném salonu. Zleva: Ladislav nováček, erika Müllerová, Hana žůrková, Zdeněk Marášek, Zdenek Janík, 
Milan Zikmund, emil Sláma, Lenka Baroňová, Lukáš Fic, Jiří Parma, Jiří Holub, Jolana Jemelková-Shejba-
lová, Jana Svobodová, Hana Šišková a David Medek (jako čerstvě přistěhovaný zatím na salonu nevystavoval, 
avšak v parku na Baťově je již jeho socha Sloup tiskátko pro Otrokovice). na snímku chybějí vystavovatelé Ka-
rel Blažek, Pavel Kohut, Vladimír Litvín, Světlana Macáková, Ivana Řezníčková, Jitka Vršková a evžen Jecho. 
Většina z otrokovických umělců je sdružena v Rozumění.

oTrokovické NoviNy vydavatel: Otrokovická BeSeDA, s. r. o., IČO: 
255 138 85. registrace: 1. 7. 2007 - MK Čr e 13019. 
Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 000 ks, uzávěrka je 10. den 
v měsíci. Distribuce do všech schránek ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdar-
ma - neprodejné. 
redakce: Otrokovická BeSeDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, tel.: 
571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. redakční rada: Ing. Milan Plesar 
(předseda), Mgr. Jaroslav Budek, Mgr. Lenka Krupková, Mgr. Marta Zakopalová, 
Mgr. Ivo Kramář, Ing. Anna novotná.  Šéfredaktorka: Ing. Anna novotná. 
inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 20 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovicke-
noviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna novotná Tisk: Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta, s. p.,  Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Příznivci cestování a dobro-
družství se setkají 24. listopa-
du od 18 hodin v sokolovně 
na KUnĎABA festu 2012, pro-
jekci filmů a fotografií z cesto-
vání. Uvidí například kaňoning 
na ostrově reunion, šílený ná-
pad lyžaře v U rampě ve Squav 
Valey v USA, slet na padáku 
z Aiguille du Midi ve Francouz-
ských Alpách či nápad českého 
milovníka Vysokých Tater na 
jejich odkoupení. K vidění bu-
dou fotografie z Peru nebo obje-
vování krás Česka a Slovenska. 
Setkání je také vzpomínkou 
na otrokovického cestovatele 
Zdeňka němce, vítěze soutěže 
camel Trophy Mundo Maya 
1995, který v lednu 1998 zahy-
nul ve Venezuele. (red)

setkání cestovatelů
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Už pětačtyřicet let zpívá pro radost nejen 
„svým“ Otrokovicím, ale i vzdálenějším 
destinacím Ženský pěvecký sbor Otro-
kovice (ŽPS). Pěvecké těleso diriguje 

po celou dobu jeho existence sbormistr 
Jaroslav Zimák, který při oslavě narozenin  
ŽPS kromě vedení také doprovázel hrou 
a zpěvem. Sboru se dostalo během slav-

nostního večera poděkování posluchačů 
i vedení města. Společným přáním bylo, 
ať ještě dlouho rozdávají zpěvačky a jejich 
vedoucí radost nejen Otrokovicím.  (ano)

1. prosince v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
veČer s kvěToU FiAlovoU
Setkání s legendou českého filmu paní Květou Fialovou. Ve filmu se objevila už 
ve 40. letech a sehrála řadu postav. Stejně tak později v televizních inscenacích a se-
riálech i v dabingu. Zřejmě nejznámější rolí je postava barové zpěvačky Tornado Lou 
v parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera.
předprodej vstupenek již zahájen  vstupné 200 a 180 kč

 4. prosince v 16 hod., foyer Otrokovické BeSeDY
Vernisáž klUBíČko MAlUJe.  Pravidelná výstava prací a fotografií dětí Mateř-
ské školy Klubíčko Tlumačov potrvá do konce roku a je přístupná od pondělí do pát-
ku, vždy od 8 do 18 hodin, v sobotu a v neděli pouze po dobu konání kulturních akcí. 
na vernisáži vystoupí děti s krátkým kulturním programem a všem účastníkům bude 
nabídnuto malé pohoštění. Záštitu nad výstavou převzala Ivana Šumberová-Dvořáč-
ková, maminka se zkušeností ze života s postiženým dítětem.    vstup volný  

9. prosince v 16 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
Miss oTrokovické Besedy A skUpiNA diAMoNd cATs
Přijďte podpořit finalistky soutěže a zároveň se pobavit se skupinou Diamond cats. 
Po skončení soutěže bude následovat koncert skupiny a autogramiáda.
  vstupné děti a mládež do 15 let 50 kč, dospělí 100 kč

12. prosince v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
TrAvesTi show – skUpiNA divoké koČky
Ostravská travesti skupina Divoké kočky přijede do velkého sálu Otrokovické Be-
SeDY s novou show. Travesti skupina Divoké kočky profesionálně působí již 8 let, 
Otrokovice navštíví poprvé. vstupné 200 a 180 kč

pátek 14. a sobota 15. prosince, pátek od 8 do 18 hod., sobota od 8 do 13 hod.
váNoČNí Trhy NA oTrokovickéM NáMěsTí
Stánky výhradně s vánočním zbožím. Občerstvení a kulturní program zajištěny. 
Začátky kulturních vystoupení – pátek od 14 hod. a sobota od 9 hod. V sobotu také vá-
noční projížďky na ponících. Pořádá město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou 
BeSeDOU a Technickými službami Otrokovice.  vstup volný

15. prosince od 8.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
váNoČNí ceNA ForTUNy 2012
Taneční klub Fortuna Zlín ve spolupráci s Otrokovickou BeSeDOU vás zvou na ta-
neční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích. Soutěže se zúčastní cca 
400 tanečních párů z Čr i zahraničí. Zlínský TK Fortuna bude reprezentovat cca 60 
tanečních párů. Soutěž má již dvacetiletou tradici. I v letošním roce bude koncipována 
jako soutěž mezinárodní jak v účasti tanečních párů, tak v účasti mezinárodní poroty. 
Vrcholem akce bude galavečer - ples tanečníků.  prodej vstupenek přímo na místě

16. prosince od 15 hodin, velký sál Otrokovické BeSeDY
soUTěž v peČeNí váNoČNího cUkroví 
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny. Deseti 
účastníkům z Čr a deseti účastníkům ze Sr budou proplaceny náklady na materiál 
potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na zákla-
dě předložených účetních dokladů. Projekt je spolufinancován evropskou unií z pro-
středků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.     vstup volný

27. prosince v 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Předsilvestrovské setkání s dobrým divadlem, pražskými herci a pozvánkou na skle-
ničku vína. Divadelní společnost Háta Olgy Želenské uvádí hudební komedii:
r. & M. cooney: Tři BrATři v NesNáZích aneb podivNá rodiNkA
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí 
manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z úřadu pro adopci dětí. Jenže 
velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“. Hrají: 
M. Zounar, A. Gondíková, F. Tomsa, P. nečas nebo Z. Pantůček, I. Andrlová a další. 
režie: L. Olšovský.  vstupné 250, 220 a 200 kč

připravujeme na leden:
19. ledna 2011 v 19.30 hod., velký sál a kinosál Otrokovické BeSeDY, město Otro-
kovice ve spolupráci s Otrokovickou BeSeDOU pořádají  oTrokovický ples.
Moderuje a baví roman Vojtek, dále vystoupí skupina rock Show, cimbálová muzi-
ka, DJ Marek Toman, taneční skupiny AnIFÉ a KHArIDA a řada dalších.                      

ZáJeZdy
8. prosince předváNoČNí vídeň - zájezd. Odjezdy: 5.30 hod. od hotelu Ba-
ťov/Společenský dům, 5.40 hod. od Otrokovické BeSeDY. Program: 1) obchodní 
centrum (30 min. přestávka), 2) procházka tradičním vídeňským trhem naschmarkt, 
3) nová radnice, vánoční trhy, 4) v 15 hodin koncerty pěveckých sborů na radnici 
(zdarma). cena zájezdu 450 kč. vstupné a pojištění si hradí každý sám.

15. prosince váNoČNí rožNov - zájezd. Individuální prohlídka Dřevěného měs-
tečka. nabídka dárků tradičních řemeslníků s bohatým zvykoslovným programem. 
Odjezdy: 7.00 hodin od hotelu Baťov/Společenský dům, 7.15 hodin od Otrokovické 
BeSeDY. cena zájezdu 150 kč. vstupné do areálu si hradí každý sám.
kiNo BesedA

neděle 2. prosince v 17  hodin, Česko 2012 – 78 min
svATá ČTveřice – romantický, komedie    
Příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky 
poměrně originálním způsobem. 
přístupno od 15 let              vstupné  65 kč

čtvrtek 6. prosince v 19 hodin, norsko / Švédsko / německo 2010 - 90 min, titulky
doMů NA váNoce – komedie, drama    
Je Štědrý večer a několik obyvatel zasněženého norského městečka se připravuje 
na důležitý okamžik v roce. 
přístupno od 12 let             vstupné  70 kč

Předprodej vstupenek v přízemí Otrokovické BeSeDY, tel. +420 571 118 103 
e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz

  PrOSInec

ženský pěvecký sbor otrokovice oslavil pětačtyřicáté narozeniny
sobota 24. listopadu 
 od 16 hod., velký sál 

Otrokovické BeSeDY
6. ročník festivalu humoru  

a vína
oTrokovické 

FrkoBrANí
 Program: 16 až 17.45 hod.:  
Otevřená soutěžní přehlídka 
vypravěčů anekdot a hereckých 
skupin (scénky, písně, tanec  

apod.)
18 hod.: Vyhlášení výsledků  

a divácké soutěže.
vstup na odpolední část pro-

gramu je volNý
v 19 hod.: Divadlo Tyjátr uvádí 

premiéru:
N. v. Gogol – žeNiTBA
Světoznámá komedie v nastu-
dování divadla působícího při 

Otrokovické BeSeDĚ. 
vstupné: 70, 60 a 50 kč 

Součástí festivalu je ochutnáv-
ka kvalitních vín. Občerstvení 

zajištěno.

16. prosince 2012 v 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
koledy Tří Národů
Vánoční koncert v novém velkém sále Otrokovické BeSeDY. V rámci koncertu 
zazní koledy z Polska, Slovenska a Česka. Těšit se můžete na zajímavý doprovodný 
program, prodej vánočních výrobků, vánoční dílny, vyhodnocení soutěže v pečení 
vánočního cukroví a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže Vánoční malování. Po-
řádá město Otrokovice společně s Otrokovickou BeSeDOU. Projekt je spolufinan-
cován evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem 
Bílé Karpaty. vstup volný
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Soutěž je součástí projektu Koledy tří národů spolufinancovaného 
ze zdrojů eU – Fondu mikroprojektů

soutěžní cukroví v množství cca 2 kg přineste v neděli 16. 12. 2012
do otrokovické Besedy před začátkem akce od 12.30 do 14.30 hodin.

Vyhodnocení soutěžních vzorků proběhne v neděli 16. 12. 2012 v sále Otrokovické BeSeDY 
v průběhu akce Koledy tří národů. 

Omezenému počtu účastníků budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví 
a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložení orazítkovaných účtenek. 

Porotou vyhodnocení nejlepší cukráři se mohou těšit na hodnotné ceny!

„TenTO MIKrOPrOJeKT Je SPOLUFInAncOVÁn eVrOPSKOU UnIÍ Z PrOSTŘeD-
KŮ FOnDU MIKrOPrOJeKTŮ SPrAVOVAnÉHO reGIOneM BÍLÉ KArPATY“

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

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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1. 12. 8–11 hod.
Mikulášská házedla
Městská hala Otrokovice
program: Již tradiční před-
vánoční soutěž leteckých 
modelů. Souteží se v kate-
gorii mladší žáci, starší žáci 
a junioři.
startovné: 30 Kč

1. 12. od 16 hod.
Čertovská diskotéka
Otrokovická BeSeDA
program: Čertovsky dobré 
hry a diskotéka pro všechny 
smrtelníky i pekelníky
vstup: 50 Kč

12. 12. 14.30–17.30 hod.
vánoční dílny pro veřej-
nost
OreA Hotel Atrium  
program: Akce je určena 
veřejnosti, tvoření vánoč-
ních dárků a dekorací.
vstup: zdarma, tvoření 
za mírný poplatek  
   
15. 12. 10–16 hod.
předvánoční deskohraní
DDM Trávníky
program: Moderní spo-
lečenské deskové hry pro 
všechny věkové kategorie.
vstup: 20 Kč 
 DDM Sluníčko

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
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Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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Atmosféru Vánoc si mohou 
lidé užít nejen na náměstí při 
rozsvěcení vánočního stromu 
30. listopadu a na vánočních 
trzích 14. a 15. prosince, ale 
i v otrokovické naději. Vánoč-
ní jarmark se tam koná 6. pro-
since od 13 hodin. Od 16. hodi-
ny zahraje cimbálovka.  (ano)

 

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU pořádá 

Patříte k těm, kdo si Vánoce nedovedou představit bez vůně vanilky, hřebíčku a čokolády, která se line kuchyní, když se zase 
po roce pustíte do pečení cukroví? Tak se zapojte do naší vánoční soutěže.  

Vyhodnocení se uskuteční 16. 12. 2012 ve velkém sále 
Otrokovické BESEDY v průběhu akce Koledy tří národů. 

Cukroví přineste 16. 12. na Otrokovickou BESEDU od 12.00 do 13.00 hod.  
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny!! Deseti účastníkům z ČR a deseti účastníkům ze SR 
budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě 

předložených účetních dokladů.  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

SOUTĚŽ V PEČENÍ 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

Přední český ekonom Ing. Petr 
Zahradník, člen národní eko-
nomické rady vlády (nerV), 
ekonomický expert a analytik 
specializující se na problema-
tiku evropské unie a zároveň 
člen euroTeamu při evropské 
komisi a člen expertní porad-
ní skupiny při Ministerstvu 

pro místní rozvoj Čr pohovoří 
ve čtvrtek 13. prosince od 17 
hodin v Otrokovicích na téma 
Česká ekonomika v rámci eU: 
stabilizovat či růst?

Přibližně 90minutová před-
náška je určena široké veřejnos-
ti. Uskuteční se v OreA Hotel 
Atrium.  (red)

pátek 30. listopadu, 16.30 hod., nám. 3. května
roZsvíceNí váNoČNího sTroMU 
s chAriTATivNí Akcí „poMáháMe 
poTřeBNýM“
Vystoupení představitelů města. Kulturní pořad 

a občerstvení zajištěny. Zpívání koled pod vánočním stromem. 
Tradiční originální punč a svařené víno vařené přímo na místě 
a grilované speciality při charitativní akci Pomáháme potřebným.

V SenIOru se v rámci pro-
jektu „Bohatství vzpomínek“ 
hrálo divadelní představení za-
ložené na vzpomínkách seniorů. 
Po čtvrt roku sepisovaly sociální 
pracovnice  jejich vzpomínky 
na  téma Školní léta. Zapojilo 
se celkem 35 seniorů a bylo na-
psáno přibližně 30 stran textu se 
vzpomínkami. na jejich základě 
vznikl scénář. následovalo na-

studování rolí, volba  kostýmů, 
výroba scény a  divadelní před-
stavení o třech dějstvích bylo 
na světě.  Do jeho přípravy se 
aktivně zapojili  nejen naši se-
nioři a zaměstnanci, ale i klienti 
naděje Otrokovice. 

Zachycena byla hodina pří-
rodopisu s výrobou herbáře, 
hodina psaní, kde byl přiblížen 
těžký život leváků, a hodina 

zpěvu s nácvikem písní a básní 
ke svátku „tatíčka“ Masaryka. 
V představení se objevily také 
vzpomínky na povinné užívání 
rybího tuku, průběh přestávek 
se svačinami, plnění domácích 
úkolů, používání tělesných tres-
tů, předávání vysvědčení, cvi-
čení v Sokole a další důležité 
momenty ze života tehdejších 
školáků.

Součástí přestavení byla vý-
stava historických školních 
pomůcek a fotografií škol z Ot-
rokovicka. Zachycena byla his-
torická i aktuální podoba škol. 

Jsme velmi rádi, že tato krea-
tivní reminiscenční aktivita při-
nesla seniorům radost a potěšení 
a pomohla oživit  vzpomínky 
na období jejich dětství.
 Mgr. věra Berková, dis.
  SenIOR Otrokovice

senioři sehráli dramatizaci svých vzpomínek na školní léta

 

vánoční jarmark v Naději

Měsíc aktivního stáří znamenal spoustu akcí a zážitků
Přednášky na témata bezpečnosti, zodpovědné-
ho vedení domácí pokladny, ale také beseda se 
starostou a místostarostou města, masáže a sauna 
zdarma ve Sportovním areálu Baťov nebo divadlo 
a animoterapie. Všechny a ještě mnohé další akce 
se konaly v říjnu u příležitosti Měsíce seniorů. 

Se značným zájmem se setkala například dra-
matizace vzpomínek na školní léta. Zkušenosti 
s nekalými obchodními praktikami si zase pen-
zisté vyměňovali při debatě s pracovníkem České 
obchodní inspekce. nechyběl ani inspirující kurz 

trénování paměti. „Senioři si pochvalovali, že 
na ně vedení města myslí, i když si někteří po-
steskli, že je akcí tolik, že „nestíhají“. V každém 
případě může přibýt ke každoročnímu setkání 
klubů důchodců i nová tradice měsíce seniorů. 
Tím spíš, když v tomto případě nejde o peníze – 
z rozpočtu města bylo na měsíc seniorů vynalo-
ženo celkem pět tisíc korun–  ale hlavně o inicia-
tivu a chuť pro seniory a se seniory něco udělat,“ 
uvedla Alena Havlíková ze sociálního odboru 
města.  (ano)

přednáška člena Nervu ing. petra Zahradníka
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Děkuji touto cestou panu sta-
rostovi Jaroslavu BUdko-
vi a paní matrikářce laďce 
UrBANové, kteří mi přišli 
popřát k mému životnímu 
jubileu. Ještě jednou srdečné 
díky!  Miroslav Mrvík

iNZerce

sTUdio JANA - KOSMeTI-
KA, MASÁŽe LÁVOVÝMI 
KAMenY, PrODLUŽOVÁnÍ 
ŘAS (Magic Lashes). na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Již pátým rokem se Zlínský kraj 
spolupodílí na financování so-
ciálních služeb poskytovaných 
příspěvkovou organizací SenI-
Or Otrokovice, jejímž zřizo-
vatelem je město Otrokovice. 
celkem 227 tisíc korun získaly 
letos od kraje dvě pobytové so-
ciální služby určené zejména se-
niorům. Pro odlehčovací službu 
SenIOr B je určeno 72 tisíc Kč 
a pro domov se zvláštním reži-
mem SenIOr c poskytl Zlín-
ský kraj 155 tisíc Kč.  (red)

klasická pedikúra a parafí-
nový zábal na nohy nebo ruce. 
Vlastnosti parafínového zábalu 
zvláště ocení zákazníci se suchou 
a praskající kůží na patách. Má 
také blahodárné účinky na prokr-
vení nohou. Vaše nohy jsou Vaší 
vizitkou, dopřejte jim proto tu 
nejvhodnější péči. Studio Lena, 
poliklinika, 6. patro. Objednáv-
ky na tel. čísle 720 416 256 nebo 
775 966 715. Těší se na Vás Len-
ka Borovcová. Více informací na  
www.studio-lena.mypage.cz

Zimní údržba vozovek a chodní-
ků se i v letošním roce bude řídit 
stanoveným plánem, který roz-
děluje jednotlivé úseky dle jejich 
důležitosti a stanovuje lhůty pro 
zmírňování závad ve schůdnosti 
a sjízdnosti.  

Do plánu zimní údržby je zahr-
nuto všech 48 km silnic a 43 km 
chodníků a také cyklostezky 
uvnitř města. některé méně vý-
znamné chodníky jsou ošetřová-
ny až v závislosti na provozních 
a ekonomických možnostech. 
neudržovanými úseky zůstáva-
jí zejména přístupové chodníky 
k jednotlivým vstupům do byto-
vých domů a cyklostezka podél 
Baťova kanálu, která by v pří-
padě sněhové pokrývky mohla 

sloužit jako běžkařská trať. Míst-
ní komunikace, chodníky i ve-
řejná prostranství jsou rozděleny 
do tří skupin a dle pořadí důleži-
tosti budou uklízeny ve lhůtách 
do čtyř, dvanácti a osmačtyři-
ceti hodin. Ve skladu je připra-
veno 300  t posypového písku 
na chodníky a 50  t posypové 
soli na silnice. Stálá pohotovost 
zimních služeb pro období 2012 
– 2013 byla zahájena 16. listopa-
du 2012 a skončí 28. února 2013, 
v případě nepříznivého počasí 
bude operativně upravena.

„na zimní údržbu komunikací 
je pro tento rok vyčleněno 2,4 
milionu korun. Skutečná částka 
se však bude odvíjet od průběhu 
zimy. Technické služby Otro-

kovice budou v zimním obdo-
bí ve stálé pohotovosti. Zimní 
údržbu budou zajišťovat dvě 
skupiny po šesti pracovnících, 
kteří jsou vybaveni vhodnou me-
chanizací pro zajištění kvalitní 
údržby silnic a chodníků. V pří-
padě kalamitních stavů počítáme 
s nasazením dalších pracovníků 
i mechanizačních prostředků. 
Přesto například při velkém pří-
valu sněhu nemůže být v jednu 
chvíli odklizen sníh na celém 
území města. Zimní údržbu by-
chom proto měli všichni chápat 
především jako prostředek pro 
zmírňování závad ve schůdnosti 
a sjízdnosti komunikací,“ uvedl 
starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek.  (kru)

poděkováNí

Zlínský kraj opět 
podpořil seNior

Technické služby už mají zimní pohotovost

Říjnové vypouštění 
řeky Moravy, kdy 
mezi bělovským 
a spytihněvským 
jezem proudilo jen 
omezené množství 
vody, splnilo podle 
vodohospodářů svůj 
účel. Mohli zkontro-
lovat technický stav 
zatopené části jezu, 
provést zaměření  
a případné drobné opravy. „ryb ani dalších živočichů se srážka 
nijak nedotkla. naopak, normálním průtokem Moravy se koryto 
propláchlo a samovyčistilo,“ konstatoval vedoucí útvaru vnějších 
vztahů a marketingu Povodí Moravy Jiří Macík.

Pro otrokovické rybáře vypouštění Moravy znamenalo měsíční 
zákaz rybolovu následovaný vypuštěním nové násady ryb. Do Mo-
ravy nasadili 1. listopadu 1 200 kg kapra obecného, 360 kg lína 
obecného, 2 000 ks candáta obecného a celkem 35 kg plotic, cej-
nů a ouklejů. Původní obavy, že ryby v říjnu při srážce odplavou 
s proudem, se naštěstí nevyplnily. „Pomohl nám splav pod želez-
ničním mostem u napajedel. nadzvedl vodu směrem k bělovské-
mu jezu. Hladina zůstala vyšší, než jsme předpokládali, a ryby tak 
většinou zůstaly v tůních,“ uvedl předseda místní organizace Mo-
ravského rybářského svazu Vladimír Oharek. 

Říjnová srážka Moravy ovlivnila také veslaře. „Uspíšil se  pře-
chod na zimní suchou přípravu, která by jinak byla zahájena až  
1. listopadu,“ upřesnil Jiří Kubíček z oddílu veslování. 

Úplná srážka jezu se provádí zhruba jednou za 10 až 15 let. (ano)

Město Otrokovice hodlá i v roce 
2013 jako poděkování držitelům 
zlaté Janského plakety, držite-
lům Zlatého kříže 1.–3. třídy 
a dárcům kostní dřeně, kteří mají 
trvalý pobyt v Otrokovicích, 
uhradit roční celosíťovou jízden-
ku na MHD.  ČČK Zlín poskytu-
je městu Otrokovice aktuální se-
znam dárců, kteří darovali krev 
či kostní dřeň v transfuzní stanici 

Zlín. Vyzýváme občany Otro-
kovic, kteří darovali kostní dřeň 
či jsou držiteli zlaté Janského 
plakety za 40 bezpříspěvkových 
odběrů krve či držiteli Zlatého 
kříže 1.–3. třídy a odběry byly 
provedeny jinde, aby se přihlá-
sili v termínu do 28. 12. 2012 
na Městském úřadu Otrokovice, 
odbor ekonomický, pí Štětkářo-
vá, tel.: 577 680 227.  (kru)

odměna dárcům krve a kostní dřeně

Od 1. ledna 2013 povede Měst-
ský úřad Otrokovice nová tajem-
nice Mgr. radana Zenáhlíková. 
Do této funkce ji jmenoval sta-
rosta města Otrokovice Jaroslav 
Budek v souladu s ustanovením 
§ 103 odst. 3 obecního zřízení.

Dosavadní tajemnice Měst-
ského úřadu Otrokovice 

Ing. Marie Malíková rezignova-
la na tuto funkci k 31. 12. 2012. 
Starosta města proto vyhlásil 
v souladu se zákonem o úřední-
cích územních samosprávných 
celků výběrové řízení, v němž 
zvítězila Mgr. radana Zenáhlí-
ková, dosavadní vedoucí odboru 
školství a kultury MěÚ.  (kru)

Městský úřad bude mít novou tajemnici

v říjnu vypuštěná Morava je zase zarybněná

prodám zahrádku s chat-
kou v zahrádkářské kolonii 
Újezdy v Otrokovicích.
Telefon: 731 200 819.

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěrové říZeNí 
NA prodeJ rodiNNého 
doMU Č. p. 5002 v Ul. 
NerUdovA v oTroko-
vicích na pozemku st. pl. 
431/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 37 m2, po-
zemku st. pl. 431/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 37 
m2, pozemku parc. č. 457/50, 
zahrada, o výměře 100 m2 
a části pozemku parc. č. 457/49, 
zahrada, o výměře 66 m2 se vše-
mi součástmi a příslušenstvím 
(na pozemku parc. č. 457/49 se 
nachází stavba altánu, se změ-
nami oproti vydanému souhlasu 
s drobnou stavbou) vše v k. ú. 
a obci Otrokovice, za cenu nej-
vyšší nabídky za následujících 
podmínek:
- zájemce uvede jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydliště, 
popř. doručovací adresu a tele-
fonický 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 nemovi-
tost nabyta do společného jmění 
manželů, přihlásí se do VŘ oba 
manželé společně
- v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje 
při vyhodnocení čas podání 
s tím, že dříve podaná nabídka 
má přednost
- ve výběrovém řízení bude vy-
brána pouze jedna nejvýhodněj-
ší nabídka, další nabídka v po-
řadí nebude stanovena
- zadavatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádnou z nabídek 
a výběrové řízení zrušit
- uzávěrka výběrového řízení: 
7. 12. 2012 v 10.00 hodin. 

Přihlášky do VŘ je nutno po-
dat osobně do podatelny MěÚ 
Otrokovice v zalepené obálce 
s označením v levém dolním 
rohu „rD 5002“ na adresu: 
MěÚ Otrokovice, budova č. 1, 
nám. 3. května 1340, 765 23 
Otrokovice. VŘ vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi rada města 
Otrokovice. Prohlídku je mož-
no uskutečnit po osobní dohodě 
nebo telefonickém objednání. 
Bližší informace podá Ivana 
Machačová, tel. 577 680 209.

17. listopad je ve mně už asi navždy spojen s rokem 1989. To, co  
se v naší společnosti událo po brutálním zásahu pořádkových sil 
proti studentské manifestaci v Praze, bylo pro mne mimořádným 
zážitkem a jsem vděčná za to, že jsem to mohla naplno prožívat. 
Když se začaly konečně i k nám dostávat informace o tom, co se 
stalo a co se v Praze děje, bylo jasné, že se kola dějin začínají 
roztáčet na plné pecky. Brzy se začalo i v Otrokovicích formovat 
Občanské fórum a jenom s úsměvem si vzpomínám na jedno se-
tkání u nás v bytě, kdy jsem z opatrnosti říkala, ať si všichni dají 
boty dovnitř, aby někdo nesledoval, že je u nás víc lidí. Jaká pito-
most! Pro dnešní mladé lidi nepochopitelné, že jsme měli strach, 
když jsme se dověděli, že si ještě některé lidi, zejména signatáře 
Charty 77 nebo dokumentu  několik vět, předvolávají na okresní 
policii do Zlína. Lámání ledů v totalitní společnosti bylo překva-
pivé, mnohdy překotné a mělo mnoho podob. S hrdostí si nesu 
vzpomínku, že jsem měla tu čest moderovat první veřejné setkání 
OF na sokolovně a pamatuji si své dojetí při zpěvu hymny. ne-
vynechala jsem žádnou manifestaci ve Zlíně, plnými doušky jsem 
nasávala atmosféru té doby. Lidé byli nadšení a věřili, že se to 
u nás mění k lepšímu. Tento entuziasmus mi dnes chybí. naše sou-
časnost není vůbec jednoduchá. Také se mi někdy zvedá žaludek 
z nestydatosti a arogance moci, která čiší  z chování  některých 
čelných představitelů. Přesto si nenechám svoji naději vzít. naději 
v to, že slušnost a čestnost zase najdou v naší společnosti místo, 
které jim právem náleží. Věřím, že máme šanci vypořádat se s ko-
rupčníky, lháři, podfukáři a podvraťáky všech možných odstínů 
v našem veřejném životě. Věřím, že k podstatě lidského bytí patří  
i dobro. A tak posílám svou víru a naději Vám všem. nenechme 
se otrávit, buďme hrdí na to, že jsme Češi a radujme se z toho, že 
žijeme ve svobodné zemi,  i když naše mladá a nezralá demokracie 
se ještě nevypořádala s dětskými nemocemi a občas nás to hodně 
bolí. „nevěšme hlavy!“, tak vnímám odkaz 17. listopadu. 
 Vaše radka MATUsZková, emeritní starostka města

Zamyšlení k 17. listopadu

Ovlivnit svými podněty přípravu nového Územního plánu Otro-
kovice nyní mohou občané města. na základě uplatněných pod-
nětů bude návrh zadání územního plánu upraven a jeho znění 
bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení. 
Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které ur-
čují koncepci rozvoje daného území. V souladu s koncepcí vy-
mezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, 
plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatře-
ní i územní rezervy a stanovuje podmínky jejich využití.
Prvním krokem v procesu pořizování územního plánu je vypra-
cování návrhu zadání územního plánu. Ten je vlastně souhrnem 
veškerých podkladů a požadavků, se kterými bude později pra-
covat autorizovaný projektant při vypracování další fáze poři-
zování územního plánu. 
návrh zadání je v současné době vystaven k připomínkování 
občanům města, dotčeným orgánům, sousedním obcím a kraj-
skému úřadu. návrh zadání je k dispozici na úřední desce, 
webových stránkách města www.otrokovice.cz (v sekci doku-
menty města – územní plánování – projednávané dokumenty) 
a na Městském úřadu Otrokovice, odboru rozvoje a správy 
majetku, oddělení rozvoje a územního plánování, budova č. 3 
MěÚ, dveře č. 402. Lhůta pro podání připomínek je do 12. pro-
since 2012.  Mgr. lenka krUpková, tisková mluvčí

lidé mohou podávat připomínky 
k návrhu zadání územního plánu 

restaurace dolly Trávníky: 
24. 11. - předmikulášská zá-
bava se skupinou Pexeso,
8. – 9. 12. - Mik(g)uláš – gulá-
šový víkend.
www.dolly.unas.cz
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Dne 12. listopa-
du oslavila v ro-
dinném kruhu 
krásné životní 
jubileum 90 let 
paní růžena 
piNdryČová. Do dalších 
let hlavně hodně zdravíčka 
přejí syn Miloš, Laďa a dcera 
Alena se svými rodinami.

Hodně štěstí, žádné vrásky, 
další roky plné lásky.  Dne 17. 
listopadu oslavili zlatou svatbu 
manželé Miroslav a  ludmi-
la sUkUpovi. Vše nejlepší 
do dalších let přeje dcera Jana 
s rodinou a vnuk Mirek s rodi-
nou. 

Krásných květů 
náruč k naroze-
ninám Ti chceme 
dát, hodně zdra-
ví, štěstí, lásky 
přát. Dne 29. 

listopadu oslaví 85. narozeni-
ny paní Jana sABáková. 
Všechno nejlepší přeje syn 
Ludvík s rodinou. 

Dne 30. listo-
padu se dožívá 
paní věra slo-
váková, roz. 
rAČická, 90 
let. Za vše dě-
kujeme a do dalších let zdraví 
a spokojenost v kruhu rodiny 
přejí její blízcí a pravnuci Hon-
zík a esterka posílají pusu.
K devadesátinám i do dalších 
let paní věře slovákové 
přejí mnoho zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a osobní pohody také 
bývalí spolupracovníci z triko-
tárny.

Milá maminko, 
k Tvým krásným 
80. narozeninám 
Ti přejeme jen 
to krásné, proto-
že co je krásné, 

 je i vzácné.
Ať radost a štěstí Tě provází,
zdravíčko ať Ti neschází.
na svět se dívej vesele, 
ať se co chce semele.
Za Tvou lásku děkujeme a opo-
ru Ti teď slibujeme. 
Vše nejlepší přejí Luďa, eva, 
Dan, evička a Jarka s rodinou.

Dne 21. listopadu uplynulo 15 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan oldřich BArTík. S láskou 
a úctou stále vzpomínají manželka, děti a vnuci. Dě-
kujeme za tichou vzpomínku.

Dne 22. listopadu jsme vzpomněli 100. výročí naro-
zení pana Blažeje NěMeČkA. Dne 13. května 2013 
to bude 22 let, co nás navždy opustil. Za vzpomínku 
děkují syn Jaroslav a dcera Helena s rodinami.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit slunce hřát, ale ten, 
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpo-
mínat. Dnes, 23. listopadu, vzpomeneme 7. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný otec, bratr a syn 
silvestr Novák. Vzpomínají syn Lukášek, rodiče 
Josef a Drahomíra novákovi, bratři Josef a Jaroslav, 
ostatní příbuzní a kamarádi. 

Dne 28. listopadu uplyne 5 let, co nás navždy opustil 
manžel, dědeček, pan Josef FiŠer. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka a vnučka Soňa s rodinou.

Navždy se zavřela kniha Tvého života, zůstaly jen krás-
né vzpomínky a prázdnota… Dne 29. listopadu uplyne 
smutný 1. rok od úmrtí mého manžela, syna, bratra 
a kamaráda, pana pavla BlAhUTA. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka, tatínek a sestra s rodinou.

Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. 
Dne 2. prosince by se dožila 100letého jubilea paní 
Františka MiTáČková. S láskou a úctou vzpomí-
nají dcera Dáša a vnuk Pavel.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám a nic 
tě nenahradí. Dne 3. prosince by se dožil 70 let pan 
Josef žůrek. S láskou vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 4. prosince uplyne 20 let od úmrtí pana  
oldřicha kleMeNTA. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte si s námi. Za tichou vzpomínku děkují man-
želka, syn, dcera.

Dne 6. prosince by se dožila 51 let paní ivana plA-
Ná. S láskou vzpomíná rodina. Děkujeme všem, kteří 
vzpomínají s námi.

Dne 6. prosince uplyne stále smutný i druhý rok, kdy nás navždy 
opustila naše maminka a babička, paní Marie vANČíková. Dne 
21. prosince vzpomeneme 5. výročí úmrtí  jejího bratra, pana Jana 
koBylíkA. 27. prosince tomu bude 17 let, co navždy odešel ta-
tínek a dědeček, pan Jaromír vANČík. S láskou a úctou vzpo-
mínají dcera Jana a vnuk nicolas Mário. Zádušní mše za zemřelé 
proběhne 23. prosince v 10.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha. 

Dne 8. prosince tomu bude rok, co od nás odešel můj 
drahý manžel a dědeček, pan rudolf vyBírAlík. 
V roce 2012 bychom spolu prožili 60 let krásného ži-
vota. Moc nám, dědečku, chybíš, všude Tě oči hledají. 
Manželka a syn s rodinou.

Děkuji všem, kteří doprovodili na poslední cestě mého manžela 
Josefa hiáNkA v sobotu 13. října. Zejména děkuji členům SDH 
Kvítkovice, kteří měli velkou zásluhu na organizaci a samotném 
průběhu důstojného rozloučení s ním. Josefa Hiánková.

Děkujeme za účast na pohřbu, za projevenou soustrast a květino-
vé dary při doprovodu naší drahé, paní Jaroslavy kovářové 
na její poslední cestě dne 14. října. Dcera Jana Kvapilíková s ro-
dinou.

Dne 22. října by se dožil 100 let vážený pan Franti-
šek svoJANovský. S láskou a úctou vzpomíná 
syn Oldřich s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
si s námi.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, 
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpo-
mínat. Smutných 5 let uplynulo 26. října od chvíle, 
kdy nás navždy opustila milovaná manželka a dra-
há maminka, paní eva kloBásková. S láskou 
a úctou vzpomínají manžel František a dcera Helena 
s rodinou.

Dne 30. října by se dožila 90 let paní Marie TrNko-
vá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkují dcery Jana a Anna s rodinami.

Voda teče, čas plyne a vzpomínky v srdci zůstávají. 
Dne 1. listopadu to bylo 6 let, kdy nás opustil pan 
František ŠTeFek. S láskou vzpomínají manželka, 
dcera s rodinou a syn. 

Dne 2. listopadu jsme vzpomněli ne-
dožitých 100 let pana rudolfa vyviAlA. Dlouhé 
roky až do odchodu do důchodu stál v čele TJ Jiskra 
Otrokovice. nemalou měrou se zasloužil o rozvoj tě-
lovýchovy a výstavbu nového stadionu. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami.

Dne 2. listopadu by se dožila 88 let ma-
minka, babička, paní irena doležA-
lová a dnes, 23. listopadu, uplyne 12 
let, kdy nás opustil náš tatínek, dědeček, 
pan František doležAl. S láskou 
a úctou vzpomínají dcera a syn s rodi-

nou.

Odešel jsi nám, jak osud si přál, však v našich vzpo-
mínkách žiješ dál. Dne 3. listopadu uplynul rok, co 
nás navždy opustil můj milovaný manžel, tatínek, dě-
deček, bratr, švagr a strýc, pan Josef TAlAFA. S lás-
kou vzpomíná manželka a děti s rodinami. Děkujeme 
všem, kdo jste ho měli rádi.

Dne 8. listopadu jsme vzpomněli 25. 
výročí úmrtí pana oldřicha JUriGy 
a 5. prosince si připomeneme 10. výročí 
úmrtí paní Marie JUriGové. Vzpo-
mínají děti Danuše, Jarmila a Oldřich 
s rodinami.

Dne 9. listopadu by se pan Josef kühr dožil 100 
let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka 
a syn s rodinou.

Dne 11. listopadu jsme si připomněli nedožité 60. na-
rozeniny pana Jiřího voČAdlA. Dne 27. července 
uplynuly 2 roky, co nás navždy opustil. Vzpomínají 
dcery Monika a renata s rodinami.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, 
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpo-
mínat. Dne 15. listopadu jsme vzpomněli 10. výročí 
úmrtí pana Jaroslava pokUsy. S láskou a úctou 
vzpomíná manželka Zdenka s rodinou. Děkujeme 
všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 19. listopadu jsme si připomněli 2. smutné vý-
ročí úmrtí pana svatopluka klhůFkA. 28. října 
jsme vzpomněli jeho nedožitých 80 let. Stále vzpo-
mínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Manželka a děti s rodinami.

spoleČeNská kroNikA

Blahopřání pro paní Alžbětu Urbanovou k narozeninám, která se dožije 3.12.2012 80.let. 

 
Milá maminko, 
k tvým krásným 80. narozeninám Ti přejeme jen to 
krásné, protože co je krásné je i vzácné. 
Ať radost a štěstí Tě provází, 
zdravíčko ať Ti neschází. 
Na svět se dívej vesele,  
ať se co chce semele. 
Za tvou lásku děkujeme a oporu Ti teď slibujeme. 
Vše nejlepší k přejí 
Luďa , Eva, Dan, Evička  a Jarka s rodinou 
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Čtyřicet restaurací na Moravě 
vyslyšelo výzvu společnosti 
MOrAVSKÁ VODÁren-
SKÁ, a.s. a ve svých provozov-
nách začalo nabízet zákazní-
kům vodu z kohoutku.  

Společnost MOrAVSKÁ 
VODÁrenSKÁ, a.s. daruje 
krásné designové karafy pro-
vozovnám nabízejícím zákazní-
kům vodu z kohoutku zdarma. 
Všechny přihlášené restaurace 
navíc získají bezplatný rozbor 
kohoutkové vody, který zaru-
čuje, že zařízení nabízí vodu 
nezávadnou. Podniky s nabíd-
kou kohoutkové vody zdarma 

se rozpoznají podle samolepky, 
která česky i anglicky oznámí, 
že kohoutková je zde k mání. 

nabídka točené vody z ko-
houtku v restauracích se již sta-
la světovým trendem, který se 
zavádí i v naší zemi. 

Voda z kohoutku v našem 
regionu je velmi kvalitní a jis-
tě jde o nejpřirozenější zdroj 
tekutin pro zachování pitného 
režimu pro městského člověka. 
restaurace se mohou do pro-
jektu přihlásit a zaslat své údaje 
na e-mail: veolia@veoliavo-
da.cz nebo na bartova@smv.
cz. nyní může zákazník získat 

zdarma i novou iPhone apli-
kaci pro vyhledání nejbližší 
kavárny či restaurace, ve kte-
ré nabízejí vodu z kohoutku. 
U vybrané restaurace aplikace 
ukáže cestu z výchozího bodu 
na mapě, nabídne kontaktní 
údaje pro případnou rezervaci 
či www adresu pro získání více 
informací. Aplikaci je možné 
si zdarma stáhnout na www.
kohoutkova.cz. Jsou zde také 
uveřejněny restaurace, kde se 
již kohoutková voda z karaf 
podává a pravidelně se doplňu-
jí nové z celé České republiky.                                             
MORAVSKá VODáRenSKá, a. s.

kohoutková voda v restauracích - nová iphone aplikace 
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ne každému se podaří prožít 
pěkné dětství plné her a rado-
vánek prodchnutých bezsta-
rostností, kterou umocňují ro-
dičovská opora a láska. O této 
skutečnosti se přesvědčili také 
studenti druhého ročníku obo-
ru Management cestovního 
ruchu Střední odborné školy 
v Otrokovicích. 

nedílnou součástí učiva ob-
čanské nauky jsou poznatky 
o nezastupitelné roli rodiny 
pro rozvoj psychicky zdravého 
jedince.  V souvislosti s tou-
to problematikou se studenti 
dozvídají o syndromu cAn, 
o traumatizujících zážitcích 
týraných a zanedbávaných 
dětí. Pěkné je ovšem, pokud se 
místo lítosti člověk rozhodne 
konat a pomáhat. Stejně tak se 
stalo i mezi studenty naší ško-
ly. 

rozhodli se navštívit jedno 
z ne mnoha zařízení, které těm-
to dětem pomáhají. Domluvili 
jsme si tedy návštěvu v zaříze-
ní FOD Klokánek Brno. Před 
návštěvou byla zorganizována 
celoškolní sbírka mezi studen-
ty a pedagogy, jejíž výtěžek 
3500 Kč spolu s dalšími drob-
nostmi, jako jsou knihy, školní 
potřeby, časopisy a oblečení, 
byl předán při osobní návštěvě 
zástupci vedoucí zařízení  Mgr.  
nasálovi, PhD.

Při návštěvě jsme se dozvě-
děli řadu zajímavých informací 
týkajících se chodu zařízení, 
dozvěděli jsme se mnoho o dě-
tech, o jejich další cestě z Klo-

kánku, o tom, že někteří z nich 
zde svoje kamarády navštěvují 
i po návratu do původní rodiny. 
Mohli jsme pohovořit osob-
ně s tetami, které se tu o děti 
starají a na přechodnou dobu 
jim vytvářejí domov a zázemí. 
Bylo nám umožněno navštívit 
byty, ve kterých děti žijí, viděli 
jsme útulné a uklidňující pro-
středí. Těší nás, že jsme osobně 
mohli hovořit o této problema-
tice s lidmi nejpovolanějšími, 
kteří mají v tomto ohledu ne-
malé zkušenosti. Jsme rádi, že 
si navzdory jejich obrovskému 
pracovnímu vytížení na nás 
našli čas a velice ochotně nám 
tuto problematiku přiblížili 
z jiné perspektivy. Patří jim 
velký dík za to, jak skvělou 
práci tu odvádějí, často na úkor 
jejich osobního života.

Poděkování patří všem stu-
dentům, pedagogům a pracov-
níkům naší školy,  kteří přispěli 
na sbírku, a studentkám Silvii 
de Figueredo a Kristýně Bau-
zové, které se o její  organizaci 
s velkým nadšením postaraly. 
Tato návštěva přinesla jistě 
mnoho pozitivního, především 
nás všechny přinutila znovu 
se zamyslet nad skutečnými 
životními hodnotami, které se, 
jak se zdá, u řady lidí v součas-
nosti pokřivily. Věříme, že tou-
to návštěvou aktivita a ochota 
našich studentů pomáhat dru-
hým nekončí, ale začíná.
 Mgr. iva vlČková, 
Mgr. Marie vAŠíČková, 
 SOŠ Otrokovice

na společném snímku se zástupcem vedoucí Mgr. nasálem, PhD. 

studenti soŠ navštívili klokánek

Hasiči z Kvítkovic připravili pro děti a mládež preventivně vý-
chovné akce se zaměřením nejen na ochranu před požáry. Pro ty 
nejmenší děti v mateřských školkách připravili jejich vrstevníci, 
nejmladší děti z kroužků mladých hasičů v Kvítkovicích, ukázku 
své činnosti a řečí jim nejbližší vysvětlili hlavní zásady bezpeč-
nosti v boji proti požárům. Pro děti ze základních škol připravili 
besedy v programu Hasík, kde přímo ve vyučování jsou žákům 
vštěpovány zásady bezpečného chování při různých krizových si-
tuacích, se kterými se mohou potkat. Poutavou formou dokážou 
děti zaujmout natolik, že děti mnohdy zapomenou na zvonění, 
které ohlašuje přestávku, a rády by v besedě pokračovaly. 
 Martin holČík, SDH Kvítkovice

kvítkovičtí hasiči učí děti požární prevenci

V úterý 30. 10. ovládly naši školu pohádkové bytosti. Víly, krá-
lové, princezny, Křemílek a Vochomůrka, Asterix a Obelix, Spej-
bl s Hurvínkem, Sněhurka, Šmoulové, Pejsek s Kočičkou, Káťa 
a Škubánek, Šípková růženka, baba Jaga z perníkové chaloup-
ky a mnoho dalších byli k vidění na chodbách i ve třídách. Žáci 
od druhých až po deváté třídy se převlékli do pohádkových ma-
sek a na 15 stanovištích si připravili spoustu poutavých a zajíma-
vých úkolů pro své nejmenší spolužáky a děti z mateřských škol. 
Bezmála 100 malých i větších návštěvníků v doprovodu rodičů 
absolvovalo soutěžní trasu a s úspěchem splnilo všechny pohád-
kové úkoly. Úspěšné řešitele čekala sladká odměna a další drobné 
ceny. Věříme, že se naše akce všem líbila. 
 Mgr. Šárka FráNková chyTilová, ZŠ TGM

Škola je pro naše děti místem, 
kde se učí nejen znalostem a do-
vednostem. Je také místem, kde 
jim dáváme prostor pro sebepo-
znání, vedeme je ke vzájemné 
spolupráci, k toleranci a vůli 
respektovat jeden druhého, sna-
žíme se připravit je do života, jak 
nejlíp umíme. není nám lhostej-
né ani jejich zdraví. Uvítali jsme 
projekt zřizovatele Zdravý po-
hyb do škol, díky němuž všichni 
žáci navštěvující školní družinu 
pravidelně cvičí pod vedením 
zkušených trenérů. A protože 
jsme chtěli všem žákům připo-
menout i další zásady správného 
životního stylu, uspořádali jsme 
pro ně dne 24. 10. 2012 projek-
tový den s názvem Den zdraví.

A co na tento nápad říkali 
sami žáci? Tady jsou postřehy 
některých z nich.

Poslední říjnový den před 
podzimními prázdninami jsme 
strávili netradičním způsobem. 
Aktovky s učením jsme nechali 
doma a měli jsme jedinou povin-
nost. Zapomenout na každoden-
ní stres, učení, strach z písemek 
a zkoušení. Ve třídách, tělocvič-

ně, ve školní kuchyňce i na po-
zemcích si pro nás učitelé při-
pravili překvapení. chodili jsme 
je po skupinkách navštěvovat, 
povídali jsme si o lidech, jejich 
přáních, touhách i starostech. 

Od čokoládového fondue 
jsme jen těžko odcházeli, u šálku 
čaje jsme hledali slova útěchy, 
která mnohdy dokážou pohladit 
na duši.

 Počítali jsme kalorické hod-
noty potravin, které nakupuje-
me, a snad jsme si i zapamatova-
li, která jídla jsou pro nás, děti, 
zdravá, a která nám naopak mo-
hou uškodit. V kuchyňce jsme se 
naučili připravovat zdravé ovoc-
né koktejly.

Zahráli jsme si na japonskou 
školu. Seděli jsme u malého sto-
lu na polštářcích, popíjeli jsme 
společně čaj, ochutnávali nám 
dosud neznámé sushi a pozná-
vali netradiční výrobky zdravé 
výživy.

Ke zdravému životnímu stylu 
patří také pohyb. A poskakování 
na tanečních podložkách patřilo 
k jedněm z nejoblíbenějších za-
stavení. I když jsme teprve žáci 

základní školy, už nás občas 
pobolívají záda a pohybu máme 
nedostatek. Paní učitelka nám 
proto ukázala různé masážní 
techniky a způsoby, jak procvičit 
krční partie.

Školáci z prvního stupně 
měli program uzpůsobený jejich 
věku. Prožili den plný her, po-
hybu i zdravého jídla. Velkým 
zážitkem se mohou pochlubit 
prvňáčci. Byli dopoledne se svý-
mi kamarády z devítky na hřišti, 
hráli fotbal, stříleli na branku, 
krmili kačenky na Dřevnici. Pro 
mnohé to byl den, na který hned 
tak nezapomenou.

Prožili jsme hezké dopole-
dne. naše učitele jsme mohli 
poznat i jinak, než jak je vidíme 
za katedrou. Byl to dobrý nápad 
ukázat nám správné způsoby, 
jak si hlídat své zdraví a jak se 
o něj správně starat. nechceme 
být nemocní, chceme nad bacily, 
leností i civilizačními chorobami 
zvítězit. Tak proč s tím otálet! 
Začít můžeme už teď!
 žáci iX. A a paní učitelka 
 pavlína pTáČková, 
 ZŠ Trávníky

den zdraví v Základní škole Trávníky otrokovice

pohádková škola v ZŠ T. G. MasarykaAvon 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, Orifla-

me, Fm group a další kosmet. 
značky

• rozšířeno o prodej výrobků 
a doplňků na nehtovou modeláž

otevírací doba po-pá 9-17 hodin 
(příp. individuálně i mimo otevír. 
dobu). V listopadu a prosinci nás 
navíc najdete každé úterý, středu 
a čtvrtek i na Prioru Otrokovice 

(obchodní dům přízemí)

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

Stejně jako titulek zní název 
projektu, který opakovaně re-
alizujeme s finanční podporou 
MŠMT pro naše šesťáky. V rám-
ci projektu mohla každá 6. třída 
absolvovat dvoudenní adaptač-
ní pobyt na táborové základně 
DDM Sluníčko Otrokovice. Žáci 
se lépe poznali se svými novými 
třídními, se školní psycholožkou 
absolvovali program na stmelení 
kolektivu, s ostatními vyučují-
cími prožili sportovně-výtvarné 
odpoledne. Večer byl v „rodin-
ném“ duchu, kdy si rodiče, děti 
a vyučující zahráli společně hry, 
opekli špekáčky...

A i bez adaptačních pobytů 

se dá v této práci pokračovat 
v celé škole po celý školní rok. 
Skutečně myslíme, že bez dob-
rých vztahů a bezpečného pro-
středí to ve škole nejde, proto 
se pokoušíme vnést do školního 
života všech našich žáků a je-
jich rodičů další krůčky a kroky, 
které nám cestu za spokojenou 
třídou mohou zjednodušit. Činí-
me tak s podporou našeho škol-
ního poradenského pracoviště 
–  školní psycholožky, výchovné 
poradkyně a metodika prevence 
a za asistence centra na pod-
poru inkluzivního vzdělávání 
Olomouc, které nám pomohlo 
vypracovat školní podpůrný 

plán, poskytlo pomůcky pro prá-
ci s dětmi se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, další tipy 
na vhodné pomůcky a materiá-
ly, metodiky pro práci asistentů 
pedagoga atd. centrum na pod-
poru inkluzivního vzdělávání 
Olomouc také umožnilo našim 
učitelům zdarma v rámci projek-
tu absolvovat několik seminářů 
pro celou sborovnu zaměřených 
na práci s dětmi s poruchami po-
zornosti či na vedení třídnických 
hodin a zajímavé aktivity ve tříd-
ních kolektivech.  

Věříme, že nejen žáci, ale 
i rodiče pozitivní změny vnímají 
a budou vnímat a že se nám spo-
lečně bude práce dařit. Děkuje-
me centru na podporu inkluziv-
ního vzdělávání Olomouc, jež 
bohužel s rokem 2012 ukončuje 
svou činnost.

  Marcela JAvoříková, 
 ZŠ Mánesova Otrokovice

Budování pozitivního klimatu v ZŠ Mánesova

TenTO  PrOJeKT  Je SPOLUFInAncOVÁn  eVrOPSKÝM  SOcIÁLnÍM  
FOnDeM  A  STÁTnÍM  rOZPOČTeM  ČeSKÉ  rePUBLIKY
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Otrokovické rodačky Zuzana 
a Julie Ondovy mají za sebou 
další velký úspěch. Ve dnech 
12. až 14. října se konal v Li-
berci Světový pohár a Me-
zinárodní závod v aerobiku 
za účasti devíti států. Mladší 
Zuzana začala kategorií sólo, 
kde získala kov nejcennější. To 
samé se jí podařilo v kategorii 

trio s M. Bětíkovou a T. Ote-
vřelovou  (ASc Zlín), kde vy-
bojovaly taktéž 1. místo. Holky 
ještě přidaly bronz za kategorii 
group. V sobotu začaly boje 
v seniorských kategoriích, kde 
nastoupila česká reprezentant-
ka Julie Ondová spolu s M. 
Vítkovou a P. Fryštákovou. 
Získaly pro Českou republiku 
bronzovou medaili. Poté  ještě 
s dalšími závodnicemi z ASc 
Zlín nastoupila Julie v katego-
rii stepy a vybojovaly stříbrnou 
medaili. 

Úspěšný víkend uzavřela 
Zuzka, která se ještě v neděli 
přesunula do Prahy a zúčast-
nila se bojů Minimiss Aerobik 
Čr a postoupila do televizní-
ho finále, které se bude konat 
v lednu.   (ond)

Zlínský běžec Přemysl Žaludek 
je vítězem půlmaratonu letoš-
ního Memoriálu MUDr. Jose-
fa Podmolíka, který se konal 
v Otrokovicích 27. října. Časem 
1:17:02 porazil o tři vteřiny Petra 
Vabrouška a o půl minuty třetí-
ho v pořadí Tomáše Svobodu, 
který zároveň zvítězil v katego-
rii veteránů do 50 let. V ženách 
zvítězila bývalá závodnice Jiskry 
Otrokovice Pavla nováková ča-
sem 1:37:33, druhá byla domá-
cí Ladislava Straková s časem 
1:39:37 a 3. Simona Švecová. 
V běhu žactva na 3 km zvítězily 
Kateřina a Tereza Hromadníko-
vy z Otrokovic. Součástí memo-
riálu byl i štafetový půlmaraton 
a půlmaraton smíšených štafet 

mládeže. V obou kategoriích 
zvítězila družstva Podmolí-
ků následovaná týmy elcaru 
a Gymnázia Otrokovice. Akci 
provázelo studené a deštivé po-
časí, což se odrazilo i na účasti 
dětí. Plánovaný trojboj přípravek 
byl změněn na silniční běh. Děti 
soutěžily ve 3 kategoriích. Vítě-
zi se stali Petr Vojtášek, Lukáš 
Havelka a Adam Štourač, z dí-
vek Adéla Zábojníková, natálie 
Paťavová a nejmladší účastnice 
5letá Anna Večeřová.

na své si přišli také vyznavači 
in-line při dvanáctikilometro-
vé vyjížďce. Vítězem je Marcel 
nemček s časem 0:30:42 násle-
dovaný Jiřím Urbanem a třetím 
Markem Feithem.  (red)

První turnaj mají za sebou děti 
z Kaspers, nového oddílu soft-
ballu a baseballu TJ Jiskra Ot-
rokovice. Dne 3. listopadu se  
družstvo utkalo v Moravské 
lize žáků s Břeclaví, Kunovice-
mi, Lednicí a Ostravou.  Za Ot-
rokovice nastoupilo do zápasů 
dvanáct dětí od 8 do 13 let. 
Kouč Kaspers Libor Kašpá-
rek výkon svěřenců pochválil. 
„Máme zatím málo odehraných 
zápasů, a přesto jsme v turnaji 
získali své první vítězství a dal-
ší dva těsné výsledky o 1 a o 2 
body,“ zhodnotil trenér, který 
by rád v týmu uvítal i mládež 
od 15 do 20 let. na turnaji si 
nejlépe vedla Břeclav následo-
vaná Ostravou.  (ano)

Mezinárodní úspěch cvičenek aerobiku

Fc Viktoria Otrokovice uspo-
řádal turnaj ve fotbale starších 
a mladších přípravek o pohár 
předsedy klubu při příležitosti 
jeho životního jubilea. Turnaj 
se hrál v neděli 4. 11. v hale 
na Štěrkovišti. Turnaje se zúčast-
nilo přes 150 mladých fotbalistů 
od 7 do 10 let.
Mladší přípravky – výsledky:
Fc Viktoria – Baťov  0:1, Slo-
vácko – napajedla 1:2, Kromě-
říž – Dolní němčí 1:1, Fc Vik-
toria – Slovácko  0:3, Kroměříž 
– napajedla  4:0, Baťov – Dolní 
němčí  1:2, Fc Viktoria – Kro-
měříž  0:3, Dolní němčí – na-
pajedla  7:0, Baťov – Slovácko  

2:0, Fc Viktoria – Dolní němčí  
0:5, Slovácko – Kroměříž  0:3,  
Kroměříž – Baťov  1:0,  Baťov 
– napajedla  1:1,  Fc Viktoria – 
napajedla  2:2, Slovácko – Dolní 
němčí  0:5
celkové umístění:
1) Dolní němčí   13 b  
2) Kroměříž         13 b  
3) Baťov                7 b     
4) napajedla          5 b    
5) Slovácko           3 b    
6) Fc Viktoria       1 b  
starší přípravky – výsledky:
Fc Viktoria – Baťov  1:0, Slo-
vácko – Louky  1:1, Kroměříž 
– Dolní němčí  2:0,  Fc Vikto-
ria – Slovácko  3:0, Kroměříž – 

Louky  1:0, Baťov – Dolní něm-
čí  2:1, Fc Viktoria – Kroměříž  
1:0, Dolní němčí – Louky  0:0, 
Baťov – Slovácko  0:4, Fc Vik-
toria – Dolní němčí  1:0, Slovác-
ko – Kroměříž  0:2, Baťov – Lou-
ky  0:0, Slovácko – Dolní němčí  
3:2, Kroměříž – Baťov 3:0, Fc 
Viktoria – Louky 2:2
celkové umístění:
1) Fc Viktoria       13 b
2) Kroměříž           12 b
3) Slovácko             7 b
4) Louky                  4 b       
5) Baťov                   4 b
6) Dolní němčí        1 b
 Tomáš sTýskAl, sekretář 
 FC Viktoria Otrokovice

listopadový turnaj přípravek v otrokovicích

Výborný rok mají za sebou tenisté 
Jiskry Otrokovice. První tým dospě-
lých dokráčel k historickému postu-
pu do 2. ligy smíšených družstev, 
mezi jednotlivci patří do absolutní 
republikové špičky Stanislav nebojsa 
(na snímku) mezi muži a mladší žák 
Jaroslav Šmédek. Výborně funguje 
i četně obsazená tenisová školička. 

„Uspořádali jsme turnaje ve všech 
věkových kategoriích se slušnou 
účastí a podařilo se nám zajistit spor-
tovní vyžití členům našeho klubu i re-
kreačním hráčům v Otrokovicích,“ 
zhodnotil sezonu předseda oddílu 
Petr Vinter. Připomeňme, že postup 
do krajské soutěže I. třídy si zajisti-
li také starší žáci, nejvyšší ligovou 
soutěž si zahráli babytenisté, dospělí 
B skončili na pátém místě v KS II. 
Udržet se v KS I. se nepodařilo pouze 
dorostu. 

Je skvělé, že se tenisté Jiskry pro-

sadili i individuálně. Senzační 24. 
místo v republikovém žebříčku mužů 
patří Stanislavu nebojsovi. Za osm-
nácti hráči, kteří jsou do 700. místa 
ve světovém žebříčku ATP, patří ot-
rokovickému borci šesté místo u nás. 
na skvělém devátém místě ve svém 
ročníku 2002 je v republice Jaro-
slav Šmédek, největší talent oddílu. 
na velmi pěkném 78. místě je mezi 
staršími žačkami Barbora Husková, 
Lukáš Zpěvák je 135. mezi mladší-
mi žáky. „Do příštího roku si přeji, 
aby náš první tým sehrál důstojnou 
roli ve druhé lize, po dlouhých letech 
postavíme i družstvo mladších žáků, 
tak hodně úspěchů také jim. Všem 
závodním hráčům hodně štěstí v indi-
viduálních turnajích a dobře fungující 
školičku dětí. našim členům pak pří-
jemné sportovní vyžití v otrokovic-
kém areálu a hodně zdraví,“ uzavřel 
předseda oddílu.   (sne)

Memoriál MUdr. podmolíka ovládl přemysl žaludek

úspěšná sezona tenistů TJ Jiskra

první turnaj v softballupantery uvidí sportovní diváci v celé republice
Florbalový klub Panthers Otro-
kovice, jehož generálním podpo-
rovatelem je město Otrokovice, 
odehraje jeden z duelů podzim-
ní části sezony před kamerami 
České televize. Dne 22. prosince 
se utká ve zlínské hale euronics 
s týmem FBŠ pipni.cz Bohe-
mians. Utkání s týmem, nad kte-
rým v září Panteři vyhráli, začíná 
v 16.50 hodin. 

„Vedení klubu a hráči zvou 
srdečně do hlediště všechny 
fandy. Bude pro ně připraven 
doprovodný program a doufej-

me, že špičkový florbal ve vyni-
kající atmosféře. Děti do 15 let 
mají vstup zdarma. Pro ostatní 
informace sledujte web www.
panteri.cz a Facebook, překvape-
ní najdete v pravý čas na těchto 
místech,“ láká diváky manažer 
klubu Petr Hrabec.

Otrokovické florbalisty ale 
před televizním utkáním čeka-
jí další zápasy v roli domácích 
i hostů. V Otrokovicích to bude 
27. listopadu od 20.30 hodin 
v hale na Štěrkovišti proti týmu 
Tatran Omlux Střešovice.   (ano)

omáháme potřebným
• sváteční punč a svařák vařený přímo na místě

• grilované maso a klobásy z udírny, žlutavský guláš
• čaj, káva i nealko nápoje

výtěžek z akce bude věnován sdružení šance při onkohematologickém 
oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice v olomouci a súdánské 

vesnici Wad ben naga na dostavbu vodovodu.
Všichni dobrovolníci se podílejí na akci bez nároku na odměnu.

srdečně vás zveme na tradiční dobročinnou akci

pátek 30. listopadu od 14 hodin na náměstí 3. května
akce se koná jako součást rozsvícení vánočního 

stromu, který se rozzáří v 16.30 hodin.

Člen skupiny

2
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• elektroinstalační materiál

• spojovací materiál

• el. ruční nářadí NAREX a FERM aj.

• zahrádkářské potřeby

• kování FAB, ROSTEX, HOBES aj.

• nářadí TONA, PILANA, aj.

• tmely a silikony DEN BRAvEN 

tel.: 577 926 487, e-mail: libroselkov@seznam.cz

LIBROS - ELKOv
Vaše oblíbená prodejna neustále rozšiřuje 

nabídku sortimentu

prodejna v ulici Tylova 950, Otrokovice a spousta dalšího zajímavého zboží

R

SLUNEČNICE

Dárkové, smuteční
i svatební vazby
tel.: 733 531 787

Vás zve k návštěvě 
naproti pošty na Baťově, bývalá KB
Zahajujeme ve čtvrtek 27. srpna.

Přijďte se inspirovat!

Nově otevřená prodejna květinářství
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Tomáš Zábojník, Jaroslav Fol-
týn a Petr Zapletal – dva hráči 
a trenér reprezentovali Otroko-
vice ve výběru Zlínského kraje 
na turnaji regions cup, který se 
odehrával v posledním říjnovém 
týdnu také ve Sportovním are-
álu Baťov. Do kádru patřil ještě 
gólman David Juřík a náhradní-
kem byl Jakub Juráň, kteří se ale 
do hry nedostali.

Do Otrokovic zavítaly kromě 
českého týmu také celky z Ma-
ďarska a Skotska, s německem 
soupeřil zlínský výběr v Morko-
vicích. 

Jediné vítězství si Češi připsali 
právě před otrokovickými di-
váky, a to v duelu se Skotskem. 
na moderním umělém trávníku, 
ze kterého museli pracovníci 
areálu ještě ráno odklízet sníh, 
porazili Skoty 6:2. „O postup už 
nešlo, takže to byl útočný zápas, 
kterému odpovídal i výsledek. 
Jsem rád, že nám vyšel alespoň 
tento zápas,“ přiblížil obránce 
Tomáš Zábojník, hráč Fc Vikro-
ria Otrokovice. 

celý podnik hodnotí jako 
skvělou zkušenost. „celý týden 
jsme si užili, i když jsme nepo-

stoupili. Skvěle fungoval i reali-
zační tým. Také trenér byl ambi-
ciozní a povzbudivý,“ pochválil 
Zábojník.

regions cup je oficiálním mi-
strovstvím evropy amatérů pod 
patronací UeFA, jehož cílem je 
dát možnost reprezentovat svůj 
kraj a zemi i amatérským fotba-
listům. Amatérští fotbalisté ze 
Zlínského kraje vyhráli republi-

kovou kvalifikaci regions cup 
,a dostali tak možnost reprezen-
tovat Českou republiku a Zlínský 
kraj v dalších kolech o titul ama-
térských mistrů evropy. UeFA 
pověřila organizací utkání 3. 
kvalifikační skupiny právě zlín-
ský krajský fotbalový svaz. Vý-
znamem jde o jednu z největších 
a nejprestižnějších akcí, která se 
letos v kraji konala.  (red)

In
Z

e
r
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e

Česko – Skotsko. Tomáš Zábojník v bílém dresu.  Foto: A. NovoTNá

Češi si na regions' cupu 2012 připsali jedno vítězství 

chodec Jiří Janoušek: obešel jsem už jednu a půl zeměkoule
nestačil by mu pravděpodob-
ně žádný středně zdatný běžec, 
nebo by jich alespoň s překona-
nou vzdáleností razantně ubý-
valo. Šedesátiletý atletický ve-
terán Jiří JANoUŠek prý už 
rychlochůzí obešel zeměkouli 
jedenapůlkrát. Průměrně zvlád-
ne 2 300 kilometrů ročně. Díky 
jeho chůzi vědí o otrokovické 
atletice v hodně zemích světa. 
„Výhody chůze? Sám na sobě 
pozoruji, že tímto sportem si še-
třím záda a klouby. V zimě tré-
nuji běháním a to se mi vždy od-
razí na bederní páteři,“ srovnal 
Janoušek chůzi a mezi sportovci 
populárnější běh.
dá se vůbec chůze považovat 
za sport?
Samozřejmě. Jen je více po-
pulární ve Švédsku, Itálii nebo 
Francii. Tam je lidí, co se pohy-
bují rychlochůzí, opravdu hod-
ně. V Česku se začal tento sport 
v 80. letech likvidovat, začaly se 
rušit soutěže. nyní se tady roz-
máhá trekking s holemi. Líbí se 
mi, že lidé chodí alespoň tímto 
způsobem. 
Začínal jste s touto disciplí-
nou, nebo jste se k ní dostal 
až v během své sportovní ka-
riéry? 
Znám hodně kluků, co přešli 
k chůzi z běhu, protože je bolela 
záda. Já dělal ještě před vojnou 

skok do dálky, trojskok a skok 
o tyči. na vojně v Kutné Hoře 
ale byla parta chodců a od té 
doby se této disciplíně věnuji. 
Za měsíc ujdu na tréninku i 400 
kilometrů. Trénuji na novém 
stadionu a občas i na cyklostez-
ce na napajedla. 
rychlochůze je poměrně ko-
lébavá a tím vzbuzuje chodec 
větší pozornost než běžec… 
To je pravda. Otáčejí se za mnou 
pejskaři i cyklisté. Sem tam se 
bojím, aby kvůli mně někdo ne-
spadl z kola. Proto raději trénuji 
na stadionu.
Je v tomto sportu nějaký adre-
nalin?
Ale ovšem. Už jen proto, že 
rychlá chůze může svést závod-
níka k běhu. Jakmile jsou ale obě 
nohy naráz ve vzduchu,  zname-
ná to diskvalifikaci. Sem tam se 
některý konkurent snaží jít vedle 
druhého a tím jej zmást a přimět 
k běhu. Já jsem naštěstí vůči ta-
kovémuto provokování odolný.
Má z vaší chůze nějaké výho-
dy vaše žena? chodíte jí třeba 
na nákup?
V nákupech se naštěstí vyží-
vá sama. (Smích.) Když mám 
pro něco narychlo skočit, jedu 
autem nebo na kole.  Jsem líný 
udělat krok. 
Jako závodník jste ovšem 
úspěšný jak na republikové, 

tak mezinárodní úrovni.
To ano. například v Praze jsem 
letos v březnu ve věkové katego-
rii šedesátníků dosáhl českého 
halového rekordu. Tři kilomet-
ry jsem ušel za 15:35. Mezi mé 

další největší úspěchy patří na-
příklad vítězství v eMG (evrop-
ských hrách veteránů) ve švéd-
ském  Malmö v roce 2008 na 5 
kilometrů a 20 kilometrů chůze 
v časech 25:45,02 a 1:55,24. Vy-

bojoval jsem i 3. místo v chůzi 
na 5 kilometrů na mistrovství 
světa v jihoafrickém Durbanu 
v roce 1997 časem 24:04,86 či 
3. místo na mistrovství evropy 
v dánském Aarhusu v roce 2009. 
To byl silniční závod na 10 kilo-
metrů, za čas 54:21,00.
Máte šanci se podívat i mimo 
stadion nebo opáskovanou sil-
nici?
Řekl bych, že díky sportu, které-
mu se věnuji, můžu právě v ci-
zích krajích hodně vidět. Klidně 
si s kolegy obejdeme město. 
Sprinter nebo jiný sportovec by 
vás poslal někam…
doporučil byste chůzi ostat-
ním?
Při chůzi je člověk uvolněný, 
oproti běhu je to přirozený po-
hyb. Když uběhnu 20 kilometrů, 
bolí mě záda. Po dvacetikilome-
trové chůzi ne. Sám ale trénuji 
v prosinci až únoru obecnou vy-
trvalost právě během. Třeba od  
–10 stupňů celsia už ale běžím 
opravdu zvolna, při ostřejším 
běhu dostávají zabrat průdušky. 
Kdo chce se sebou něco dělat, 
aby se dokázal ohnout při zava-
zování tkaniček, tak mu chůzi 
doporučuji. Určitě je ale dobrý 
jakýkoliv pohyb – běh, cyklis-
tika nebo chůze. Člověk si musí 
uvědomit, že to dělá sám pro 
sebe. Anna NovoTNá

Krátké dny a dlouhé noci charakteristické pro na-
stávajcící období už nebudou překážkou pro spor-
tování v Otrokovicích. Sportovní areál Baťov nabízí 
nově možnost využít umělé osvětlení pro večerní 
aktivity na víceúčelovém hřišti s umělým povr-
chem. 

Za symbolický poplatek 50 korun za hodinu je 
možné i po setmění hrát například tenis, volejbal, 
nohejbal, malou kopanou, házenou či streetball 
na víceúčelovém hřišti. Základní herní pomůcky, 
jako jsou balony či sítě pro míčové hry, lze po do-

hodě zapůjčit bez poplatku u správce sportoviště. 
„reagovali jsme na požadavek veřejnosti na spor-
tování při snížené denní viditelnosti. Hřiště je na ta-
kový provoz uzpůsobeno díky kvalitnímu umělému 
osvětlení,“ zdůvodnil starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek. Využívání hřiště je během dne 
zdarma. Úhradu nákladů za spotřebovanou energii 
z osvětlení pomáhá řešit drobný poplatek. Za spor-
tování při umělém osvětlení ušetří také organizo-
vané oddíly a právnické osoby. Místo 500 korun 
za hodinu nyní zaplatí jen 350 korun.  (kru)

sportování i v zimě pod umělým osvětlením

Čtyřistametrové kolečko na novém stadionu na Štěrkovišti obejde 
Jiří Janoušek za 2:00 až 2:05 minuty.  Foto: Anna NovoTNá

Vánoční řádění zpestří 
pohyb dětí

Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost na Vánoční 
řádění, první společné soutěžení žáků všech tří otrokovic-
kých základních škol. Akce se koná jako ukončení letošního 
1. ročníku městem Otrokovice spuštěného projektu Zdravý 
pohyb do škol. Akce se zúčastní a děti přijdou podpořit 
také patroni akce z řad významných osobností v oblasti 

sportu. Vánoční řádění se uskuteční ve sportovní hale 
na Štěrkovišti ve dnech 10.–12. prosince vždy od 16 hodin. 

Přijďte podpořit naše děti v jejich snažení. 
� Za�trenérskou�radu�Aleš�Prudký,�předseda


