
Vážení spoluobčané, 

měl jsem tu čest potkat se za svůj život se třemi význačnými lidmi: prezidentem benešem, Tomášem 
baťou starším a s Vladimírem Karfíkem, projektantem společenského domu a také zlínského mra-
kodrapu. s prezidentem jsem se setkal právě při otevírání společenského domu. Moje maminka tam 
pracovala jako pokladní ve směnárně, a protože tehdejší ředitel neměl děti, dělal jsem mu při uvítá-
ní prezidenta doprovod já a jedna má spolužačka. Ve společenském domě jsem tehdy trávil mnoho 
času a dalo by se říci, že i jako syn pokladní jsem požíval takové důvěry, že jsem mohl pánům hrajícím 
v herně v 1. patře kulečník počítat.  Jako dítě jsem se potkal i s Tomášem baťou starším. bylo to na  
1. máje a otec mě vzal do továrny, jak bývalo zvykem. pan baťa se mě zeptal, v kolikáté třídě jsem. 
odpověděl jsem, že končím první třídu. pohladil mě a řekl: „Doufám, že se budeš dobře učit a že 
po skončení docházky nastoupíš do baťovy školy práce.“ bylo to pro mě velkou motivací. 
a jak jsem se potkal s Vladimírem Karfíkem? V roce 1964 jsem za ním jel spolu se dvěma kolegy 
do bratislavy, kde učil na vysoké škole. Já byl studentem strojní technologie na vysoké škole, 
ovšem měl jsem už za sebou praxi vedoucího projekce. Ve zlínském mrakodrapu tehdy chtěli zbu-
dovat sbírky, z nichž je nyní muzeum obuvi. přemýšlelo se, že nejlepší je právě mrakodrap. sbírky 
by ovšem zabraly celou etáž, a kterou z nich uvolnit, když všude sídlí firmy? Vyřešili jsme to 
přístavbou etáže, a to spolu s vyztužením unikátní příhradovou konstrukcí používanou do té doby 
pouze pro nosníky letadel. návrh jsme přivezli ukázat profesoru Karfíkovi. byl naprosto nadšen, 
nazýval mě kolegou a svým následovníkem – sám byl totiž kdysi šéfem projekce firmy baťa. Doká-
žete si jistě představit, jak jsem na to do dnešních dnů hrdý. bavili jsme se jen pracovně, ale i tak 
mi řekl, že mrakodrap a společenský dům jsou jeho nejmilejšími díly. odpověděl jsem, že i pro 
mě, ale přece jen jakožto pro otrokovičana je mi milejší právě společenský dům. Jsem rád, že 
byl vyhlášen kulturní památkou a myslím, že totéž by potěšilo i profesora Karfíka. už v roce 1964 
říkal, že by potřeboval alespoň opravit venkovní omítku...
 Ing. Otakar Pavela, někdejší vedoucí projekce ve svitu, obyvatel otrokovic

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

24. října 2014
číslo 11 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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Město v září poctil návštěvou prezident České republiky i Sonja Baťová

Společenský dům 
je kulturní památkou

  úvodní Slovo vítězem voleb je ČSSd
Volby do zastupitelstev obcí 
vyhrála v Otrokovicích ČSSD. 
Po sečtení výsledků ze všech 
třinácti volebních okrsků zís-
kala 31,17 %. Do třiadvace-
tičlenného zastupitelstva tak 
zasedne devět zástupců této 
strany. Druhé místo si ziskem 
17,22 % připsal Nový Impuls 
pro Otrokovice, který bude mít 
čtyřčlenné zastoupení v zastu-

pitelstvu. Další místa obsadili 
získanými 13,6 % NEZÁ-
VISLÍ a Občané OE (tři místa 
v zastupitelstvu), 12,89 % 
ANO 2011 (tři místa v zastu-
pitelstvu), 7,86 % KDU-ČSL 
(dvě místa v zastupitelstvu), 
5,79 % TOP 09 (jedno místo  
v zastupitelstvu), 5,58 % KSČM 
(jedno místo v zastupitelstvu). 
 Pokračování na straně 4 
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Týden mobility

vzácní hosté. Příležitost sta-
nout tváří v tvář prezidentu ČR 
Miloši Zemanovi a položit mu 
otázku na libovolné téma měli 
24. září občané i návštěvníci Ot-
rokovic. Přivítání na náměstí 3. 

května se ujal starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek, který na pó-
diu vzpomenul i poslední ná-
vštěvu Miloše Zemana v době 
povodní v roce 1997, tenkrát 
ještě jako předsedy Poslanecké 

sněmovny. Jménem města Ot-
rokovice a jeho občanů předal 
starosta prezidentovi dar v po-
době dárkového balení brouše-
ných skleněných šachů. Prezi-
dent navštívil v Otrokovicích 

také firmu Continental Barum, 
tisková konference se konala 
v Orea Hotelu Atrium. Otroko-
vice ovšem hostily i vzácnou 
zahraniční návštěvu: dne 17. 
září hovořila v Otrokovické BE-

SEDĚ na odborném semináři 
Baťa – obuvník či génius? Sonja 
Baťová, manželka Tomáše Jana 
Bati, který by v ten den oslavil 
sté narozeniny.  (red) 
 Snímky: Anna novotná
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Projekt POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zamě-
řením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015 
(www.projektpospolu.cz). Projekt připravilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se 
zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, 
partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.
Projekt má za úkol nalézt optimální prostor ve spolupráci škol 
a firem za stávajících legislativních podmínek a navrhnout 
úpravy legislativy tak, aby byla usnadněna vzájemná spo-
lupráce škol a zaměstnavatelů. Projekt přináší podněty, jak 
prohlubovat spolupráci škol a firem v různých aspektech, a to 
zejména v odborném výcviku a odborné praxi žáků v technic-
kých oborech.
V projektu POSPOLU probíhají pilotáže různých forem spo-
lupráce škol a firem ve vybraných partnerstvích. Realizáto-
rem pilotáže se stala i Střední průmyslová škola Otrokovice  
(www.spsotrokovice.cz), která spolupracuje v partnerství  
s firmou Continental Barum s. r. o. (www.conti-online.cz).  
V rámci pilotáže ověřuje spolupráci školy a firmy v odborném 
výcviku pro žáky oboru Chemik a nově také odborné praxi 
žáků oboru Aplikovaná chemie.
Pilotáž je zaměřena i na rozšířené formy spolupráce, jako jsou 
stáže učitelů odborných předmětů ve firmě a využití odborníků 
z praxe v teoretické výuce.

Podpora spolupráce škol 
a firem se zaměřením na  
odborné vzdělávání v praxi
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Prosíme rozměr alespoň 14 x 6 cm a modře podbarvené, aby si čtenáři ihned všimli. 

 
  TAJEMNICE MěÚ OTROKOVICE 

 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

 
tisková/ý  mluvčí města 

 
Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách města  

 www.otrokovice.cz  v sekci úřední deska/volná pracovní místa. 
 

Písemné přihlášky je možné podávat do 28. 10. 2014 
na adresu Městský úřad Otrokovice, oddělení kanceláře tajemníka, 

nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 

týden mobility zahájilo otevření cyklostezky otrokovice–Zlín

Alkobrýle. Ve středu 17. září zkoušeli zájemci, jak se dokážou 
pohybovat s alkobrýlemi na nose. akce se konala na dopravním 
hřišti, stejně jako spousta dalších včetně karnevalu či přednášek.

dětské hlídky. Ve čtvrtek 18. září žáci ze ZŠ T. G. Masaryka, 
Trávníky a Mánesova dohlíželi spolu s městskými strážníky a pří-
slušníky policie čR na dodržování pravidel silničního provozu.

Já ji znám taky! Týden mobility byl zaměřený na všechny věkové kategorie. Děti z Mateřské školy 
otrokovice často pořadatele překvapovaly dobrou znalostí dopravních značek. 

den bez aut.  Dvaadvacáté září je hlavním dnem týdne mo-
bility. lidé mohli vyjádřit svou podporu životnímu prostředí 
třeba tím, že šli do práce pěšky. připraven byl také program 
pro děti na dopravním hřišti.

Běh je také způsob dopra-
vy. obejít se bez aut jde nejen 
na kole, ale i chůzí či během.

Regionální cyklostezka č. 471, páteřní trasa Zlín–otrokovice, 
část otrokovice
Náklady projektu:  17 164 570 Kč
Dotace ROP SM:   13 943 400 Kč
Město Otrokovice:   3 221 170 Kč 
Termín realizace: 1. 3.–30. 11. 2014
Projektant: Ing. Ladislav Alster Zhotovitel: STRABAG a. s.

Po slavnostním přestřižení pásky. V březnu byla zahájena 
stavba cyklostezky mezi otrokovicemi a Zlínem, 16. září její otroko-
vickou část slavnostně otevřeli představitelé města, stavební firmy  
a cyklokoordinátor. na zahájení i otevření stezky byli pěší i cyklisté. 
„určitě po ní budu jezdit,“ ujistil desetiletý saša Kopiš. „projedu se 
na ní někdy i do Zlína“ dodal jedenáctiletý Mirek Havlíček. spojnice 
obou měst je tři metry široká, rozdělená na dvě části, pro každý směr. 
Vede po levém břehu řeky Dřevnice, délka je téměř tři km.  

Otrokovice žily mezi 16. a 22. zá-
řím Evropským týdnem mobility. 
Radnice ve spolupráci s DDM Slu-
níčko připravila řadu akcí tak, aby 
si vybraly všechny věkové kategorie 
cestu k tomu, že se dá cestovat pěš-
ky, na kole či MHD. Nechyběl do-
polední program pro školy a školky 
ani odpolední pro širokou veřejnost. 
Využito bylo hlavně dětské dopravní 
hřiště (DDH), ale i řada dalších míst 
ve městě.  Slogan letošního již 13. 
ročníku byl Naše 
ulice, naše volba. 
A co se například 
událo? Slavnostní 
otevření cyklo-
stezky Zlín–Otro-
kovice, přednáška 
o elektrokolech,  
jízda na elektro-
autech, cvičení 
s Evou Urbanovou, 
dopravní hřiště pro 
veřejnost s BESI-
Pem, procházka se 
seniory,  běh měs-
tem, výuka jízdy 
na in-line bruslích, 
jízda zručnosti, 
karneval, jízda 
na kolech se zá-
stupci města.  (red)
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Přehled výsledků voleb do Zastupitelstva města otrokovice (zdroj: ČSú)

Čís-
lo 

 název volební strany Počet 
hlasů 
absolutní 

Počet 
hlasů v %

Počet 
kandidátů 

Přepočtený 
základ dle po-
čtu kandidátů 

Přepočte-
né % plat-
ných hlasů

P o č e t 
m a n -
dátů 

 1 křesťanská a demokratic-
ká unie – Československá 
strana lidová

   9 428    7,87  23 119 835,00   7,86  2

 2 nový Impuls 
pro otrokovice

 20 633  17,22  23 119 835,00 17,21  4

 3 Starostové a nezávislí 
pro otrokovice 

   3 870    3,23  23 119 835,00     3,22  0

 4 komunistická strana 
Čech a Moravy 

   6 695    5,59  23 119 835,00    5,58  1

 5 Česká strana sociálně 
demokratická

 37 351  31,17  23 119 835,00  31,16  9

 6 toP 09    6 949    5,8  23 119 835,00    5,79  1
 7 Ano 2011  15 448  12,89  23 119 835,00  12,89  3
 8 Strana svobodných občanů    3 163    2,64  22 114 624,78    2,75  0
 9 neZávISlí a občané oe  16 298  13,6  23 119 835,00  13,6  3

Jmenný seznam zvolených zastupitelů ZMo  (zdroj: ČSú)

Čís-
lo 

 kandidát za volební stranu  Jméno zastupitele  věk  Hlasů  Pořadí

1 kdU-ČSl Čambala vojtěch, Ing.  33     588  1
1 kdU-ČSl Černošek Pavel, Mgr.  41     564  2
2 nový Impuls pro otrokovice Holub Jiří  63  1 167  1 
2 nový Impuls pro otrokovice Plesar Milan, Ing.  33  1 098  2
2 nový Impuls pro otrokovice Pšenčíková eva, Bc.  36  1 038  3
2 nový Impuls pro otrokovice Bujáčková Romana, Ing.  45  1 010  4
4 kSČM Slunéčková Hana  46     400  1
5 ČSSd Budek Jaroslav, Mgr.  61  2 257  1
5 ČSSd kramář Ivo, Mgr.  52  1 869  2
5 ČSSd Hanák Jaromír, Ing.  58  1 762  3
5 ČSSd Berčík Milan  29  1 765  4
5 ČSSd Haluza lukáš, Bc.  28  1 657  5
5 ČSSd tichý Michal  40  1 664  6
5 ČSSd Botek Petr, Ing.  28  1 613  7
5 ČSSd lobpreis Josef, Ing.  66  1 613  8
5 ČSSd Měrka Roman  50  1 628  9
6 toP 09 Bukovjan vlastimil, Mgr.  53     836  1
7 Ano 2011 veselý Jiří, Mgr.  39     932  1
7 Ano 2011 večerková Hana Bc., diS.  45     915  2
7 Ano 2011 Wilczynski ondřej, Ing. Ph.d.  35     903  3
9 neZávISlí a občané oe Pátíková Barbora, MUdr.  44     918  1
9 neZávISlí a občané oe ondráš Jiří, Ing.  59     899  2
9 neZávISlí a občané oe Zakopalová Marta, Mgr.  48     894  3

dokončení ze strany 1
Ostatní volební uskupení za-
znamenala méně než pětipro-
centní úspěšnost, a do zastupi-
telstva se tak nedostala.

Zájem občanů Otrokovic 
o volby do zastupitelstev obcí 
České republiky patřil k niž-
šímu ve Zlínském kraji i celé 
republice. Svůj platný hlas 

přišlo v Otrokovicích ode-
vzdat 36,84 % z celkových  
15 046 voličů. Ve Zlínském 
kraji přitom přišlo průměrně 
k urnám 49,01 %, republiko-

vý průměr je 44,46 % volební 
účasti.

Kompletní výsledky voleb 
v Otrokovicích jsou k dispo-
zici na elektronické i fyzické 

úřední desce Městského úřadu 
Otrokovice a na internetových 
stránkách www.volby.cz. 
 Mgr. lenka vAcUlová, 
 tisková mluvčí otrokovic

vítězem voleb je Česká strana sociálně demokratická
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odměna dárcům
Město Otrokovice hodlá i v roce 2015 jako poděkování držitelům 
zlaté Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně, kteří 
mají trvalý pobyt v Otrokovicích, uhradit roční celosíťovou jízdenku 
na MHD.  ČČK Zlín poskytuje městu aktuální seznam dárců, kteří 
darovali krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín a Uherské 
Hradiště. Vyzýváme proto občany Otrokovic, kteří darovali kost-
ní dřeň či jsou držiteli zlaté Janského plakety za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů krve či držiteli Zlatého kříže 1.–3. třídy a odběry byly 
provedeny mimo výše uvedené transfuzní stanice, aby se přihlásili 
v termínu do 30. 12. 2014 na Městském úřadu Otrokovice, odbor 
školství a kultury, u p. Varmužové, tel.: 577 680 460.  (red)

volný čas budou trávit senioři v novém prostředí
Procházka po zaokruhovaných chodnících, vzájemné setkání 
na hřišti pro pétanque i příležitostných akcích pod přístřeškem 
nebo pohyb na cvičebních strojích. To vše si budou moci již 
zakrátko užívat otrokovičtí senioři na Baťově. Prioritně pro ně 
je totiž určena další z investičních akcí, v rámci které budou 
vytvořeny ucelené plochy pro krátkodobou rekreaci u Senioru B 
v ulici K. Čapka. „Navazujeme na řadu investičních akcí směřu-
jících k rozvoji našeho města. Po otevření cyklostezky do Zlína, 
stavbě vjezdu do průmyslového areálu TOMA, rekonstrukci za-
hrady mateřské školy a mnoha jiných tak přidáváme další ten-
tokrát zaměřenou zejména na seniory. I v tomto věku je podle 
nás nezbytné myslet na smysluplné trávení volného času, pohyb 
na čerstvém vzduchu a setkávání s přáteli. Věřím, že rekonstru-
ovaná plocha tomu pomůže,“ míní starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek. Vybudování nových ploch pro krátkodobou 
rekreaci přijde na 1,2 milionu korun. V případě příznivých kli-
matických podmínek bude vše hotovo do konce roku.       (vac)

klub přátel historie města otrokovice hledá nové členy 
Klub přátel historie města Otrokovice by rád rozšířil řady svých 
členů. Zájemci o historii a o členství v klubu se mohou přijít in-
formovat na nejbližší setkání klubu, které se koná v Městské gale-
rii dne 12. listopadu v 17.00 hodin. „Společně můžeme objevovat 
historii známou nebo zatím ještě nepoznanou. Pokud rádi bádáte 
historií, navštěvujete archiv či si rádi poslechnete zážitky občanů 
pamatujících časy minulé, tak vás moc rádi uvidíme. Společně mů-
žeme oprášit historii našeho města a zaznamenat tyto informace 
pro budoucí generace,“ zve zájemce předseda klubu Radek Polá-
šek. Doplnil, že k činnosti spolku patří také vytváření programů 
a přednášek pro občany či organizace výstav.  (ano)

turistické informační centrum má certifikát AtIc
Turistické informační centrum Otrokovice díky splnění všech 
požadavků a norem získalo nově certifikát o členství v Asociaci 
turistických informačních center České republiky. Jednou z vý-
hod členství v této asociaci je mimo jiné možnost výměny propa-
gačních materiálů mezi ostatními informačními centry. „I nadále 
budeme pracovat na rozvíjení a zkvalitňování nabízených služeb 
turistického informačního centra v Otrokovicích,“ přiblížil Mi-
chal Mynář, ředitel Otrokovické BESEDY, která je provozova-
telem turistického informačního centra. Pro rozšíření možností, 
kde mohou zejména turisté získat potřebné informace na cesty, 
fungovalo v létě také detašované pracoviště v přístavišti. Vzhle-
dem k vysoké návštěvnosti se pro další sezonu zvažuje i pro-
dloužení provozní doby z nynějších 16 až na 18 hodin.  (red)

Zrušení leteckého dne
Město Otrokovice bylo osočeno ze zrušení akce ZLINy na nebi, kte-
rou na 13. září plánovala soukromá společnost ZLIN AIRCRAFT, 
a .s., Otrokovice. Toto tvrzení není pravdivé. Město Otrokovice 
nebylo pořadatelem akce a není ani správním orgánem příslušným 
k povolování akcí tohoto druhu. Tato kompetence náleží Úřadu pro 
civilní letectví. Dle sdělení pořadatelů (ZLIN AIRCRAFT, a. s.) 
byla akce zrušena z důvodů pasivního přístupu a nezájmu přísluš-
ných institucí. Dopis s oznámením zrušení veřejného leteckého dne 
obdrželo město 5. září. Je zveřejněn na www.otrokovice.cz.  (vac)

Máneska bude mít nové šatní skříňky 
ZŠ Mánesova dosud používá k uložení věcí žáků šatní klece. Moder-
ní trendy jdou ale jiným směrem. I proto se ve škole rozhodli využít 
pro uložení školních potřeb i osobních věcí systém skříněk určených 
pro každého žáka zvlášť. Otrokovičtí radní rekonstrukci šaten ZŠ 
Mánesova schválili. Rekonstrukce bude zahrnovat odstranění čás-
tí kovových šatních klecí a jejich nahrazení plechovými skříňkami 
pro 443 žáků. Sedm šatních klecí bude zachováno pro některé třídy 
prvního a druhého ročníku. Aktuálně je pro tyto účely zpracována 
projektová dokumentace. V nejbližší době proběhne výběrové říze-
ní na dodavatele. Investice by neměla překročit 1,3 milionu korun. 
K realizaci by mělo dojít v době jarních prázdnin.  (vac)

AktUálně Z MěStA

více AktUAlIt nA WWW.otRokovIce.cZ

Město ocenilo nejhezčí květinové výsadby

O nejkrásnější zahrádce i balkó-
nu v Otrokovicích je pro letošní 
rok jasno. Odborná komise vy-
brala sedm účastníků soutěže 
Naše město v květech a zeleni, 
které radnice odměnila cenami. 
Ty pěstitelům pomohou i v příš-
tím roce udržet rostliny v dobré 
kondici. Za nejlepší květinovou 

výzdobu oken, balkonů a před-
zahrádek bytových domů byly 
odměněny tři domácnosti. Jako 
nejkrásnější ohodnotila porota 
výzdobu Milady Dudeškové, 
jejíž balkon kypěl muškáty, let-
ničkami i popínavými květina-
mi. Druhé místo obsadil Dari-
usz Seweryn Bak, následovaný 

manželi Gheriani. V kategorii 
květinová výzdoba a údržba ze-
leně u rodinných domů, ve které 
byla hodnocena i celková úpra-
va předzahrádek, získala nej-
vyšší ocenění Jana Langerová. 
Porotu zaujala velká upravená 
zahrada i předzahrádka s množ-
stvím květin, okrasných dřevin 
i vzrostlých stromů, doplněná 
květinami v oknech i v nádo-
bách. Druhé místo patřilo manže-
lům Chmelovým, třetí manželům 
Vyoralovým.  V kategorii, kde 
se hodnotila výsadba a údržba 
zeleně u podnikatelských objektů 
a institucí, byla komisí nejlépe 
ohodnocena Charita sv. Anežky 
Otrokovice – Charitní domov 
Na Uličce, který zvenku zdobí 
muškáty na balkonech; porotu 
zaujala i malá upravená zahrada 
s pergolou.  (red) 

Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října mohl každý občan České 
republiky rozhodnout o dalším osudu svého měs-
ta, své obce. V Otrokovicích využilo tuto možnost 
36,84 % voličů. Rád bych na tomto místě veřejně 
poděkoval všem, kdo vážili cestu do volební míst-
nosti a odevzdali své hlasy stranám či kandidátům 
do městského zastupitelstva. Dokázali tím, že jim 
není lhostejné, kam budou Otrokovice v nadcháze-
jících čtyřech letech směřovat, ani jak se nám bude 
v našem městě žít.

Novými volbami mandát dosavadních zastupi-
telů zaniká a vzhledem k výsledku voleb se s ně-
kterými z nich již na pravidelných zasedáních 

potkávat nebudeme. Rád bych jim tedy poděkoval 
za odvedenou práci. Budeme rádi, pokud nás budou 
i nadále obohacovat svými podněty, a tak přispějí 
k dalšímu rozvoji našeho města.  

Ustavující zastupitelstvo, ve kterém poprvé 
usednou nově zvolení zástupci politických stran 
a zvolí ze svého středu starostu s místostarostou, 
se s největší pravděpodobností uskuteční ve čtvrtek 
6. listopadu. Pevně věřím, že v novém složení ne-
zklameme Vaši důvěru, kterou jste nám ve volbách 
vyjádřili, a že se nám společně podaří posunout 
Otrokovice zase o kus dál.   Hezký den přeji všem. 
 Mgr. Jaroslav BUdek, 
 dosavadní starosta města otrokovice

okénko StARoSty

Z jednání rady a zastupitelstva města

důvod k úsměvu. pěstitelé udělali výsadbami radost sobě  
i okolí.  Foto: lenka vAcUlová

Z jednání Rady města 
otrokovice 10. 9. 2014
Rada města Otrokovice se na svém 
zářijovém jednání zabývala cel-
kem 45 body programu, ke kte-
rým přijala usnesení. Všechna tato 
usnesení jsou veřejnosti k dispo-
zici na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili pořízení ply-
nového varného kotle do školní 
kuchyně v ZŠ T. G. M. v ceně  
116 765 korun financovaných z in-
vestičního fondu školy. Rada měs-
ta následně projednala a schválila 
Komunikační plán města Otro-
kovice na rok 2015. Radní poté 
schválili na základě podnětů ob-
čanů nový návštěvní řád školního 
hřiště u ZŠ T. G. M., kterým je 
umožněno sportování na školních 
hřištích široké veřejnosti zdarma. 

Rada města poté schválila výpo-
věď z nájemního vztahu k prosto-
rům objektu restaurace U Kalíška 
v areálu Rekreační oblasti Štěr-
koviště mezi městem Otrokovice 
a nájemcem Jiřím Konečným, a to 
z důvodu neplacení nájemného. 
Radní poté projednali a schválili 
smlouvu o spolupráci při řešení 
mimořádných krizových situací 
mezi městem Otrokovice a Sva-
zem dobrovolných záchranářů 
Otrokovice. Ve zbytku jednání se 
radní zabývali nájemními smlou-
vami na městské byty i nebyto-
vé prostory a věcnými břemeny 
na pozemcích města. 
Z jednání Rady města 
otrokovice 24. 9. 2014
Radní se při jednání zabývali 24 
body programu, k nimž přijali 

usnesení. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na inter-
netových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumen-
ty města. Radní vzali na vědomí 
harmonogram úhrad za provede-
né práce na investiční akci nový 
Vjezd do areálu TOMA. Rada 
města poté schválila provozní řád 
stezky pro chodce a cyklisty Otro-
kovice–Zlín. Ve zbytku jednání se 
radní zabývali dotacemi pro sport 
a kulturu a také nájemními smlou-
vami na městské byty i nebyto-
vé prostory a věcnými břemeny 
na pozemcích města. 
Z jednání Rady města 
otrokovice 8. 10. 2014
Při svém dalším jednání rada měs-
ta projednala 26 bodů programu 
s usnesením. Ta jsou ke zhlédnutí 
na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

Rada města schválila poskytnutí 
příspěvku na činnost, tedy pokrytí 
prokazatelné ztráty Otrokovic-
ké BESEDY na 4. čtvrtletí 2014 
ve výši 2 600 691 korun. Radní 
poté projednali a schválili na pro-
vizorní dobu jednoho roku změnu 
dopravního režimu v ulici Tylova 
(za obchodním domem) spočívají-
cí v zavedení obousměrného pro-
vozu v části této ulice. Radní poté 
schválili stanovisko města ke stav-
bě Polyfunkčního domu Modrá 
husa v místě současné ruiny objek-
tu známého jako herna Las Vegas 
v místní části Střed. Ve zbytku 
jednání se radní zabývali nájem-
ními smlouvami na městské byty 
i nebytové prostory a věcnými 
břemeny na pozemcích města.  

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 18. 9. 2014
Zastupitelé města při svém řád-
ném jednání projednali 24 bodů 
s usnesením. Všechna jsou 
ke zhlédnutí na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci Do-
kumenty města. 

Zastupitelé schválili na zákla-
dě požadavku Zlínského kraje 
navýšení příspěvku města Otro-
kovice na dopravní obslužnost 
linkové dopravy Zlínskému kraji 
pro rok 2015 z 85 korun na 100 
korun na obyvatele. Schváli-
li dotaci 320 000 korun Svazu 
dobrovolných záchranářů Otro-
kovice na činnost tohoto spolku. 
Schválili také přidělení dotací pro 
sportovní organizace ve městě. 
Dotace poputují rozhodnutím za-
stupitelů také Charitě sv. Anežky 
Otrokovice, a to 2 366 000 korun, 
a otrokovické pobočce Naděje, 
644 000 korun. Zastupitelé poté 
projednali a schválili smlouvu 
o financování rozvojového pro-
jektu súdánské vesničky WAD 
BEN NAGA pro rok 2014–2015. 
Smlouva je uzavřena mezi měs-
tem Otrokovice a koordinátorem 
PhDr. Pavlem Onderkou, zástup-
cem ředitele Náprstkova muzea 
Národního muzea ČR. Město Ot-
rokovice podpoří sumou 50 000 
korun dovybavení školky a školy 
pro místní děti ve vesničce WAD 
BEN NAGA ve státě Řeka Nil, 
republice Súdán. Ve zbytku 
jednání zastupitelé schvalova-
li smlouvy na věcná břemena 
na pozemcích města i pronájem 
či prodej městských pozemků.
 Ing. Milan PleSAR,
 dosavadní místostarosta města
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22. 11., 8–16 hod.
GeocAcHInG – Hledači 
pokladů
DDM Trávníky
Přijďte si i s rodinou vyzkoušet 
geocaching na celodenní túře 
spojené s opékáním špekáčků 
a hledáním pokladů v našem 
okolí. cena: 50 Kč

29. 11., 9–11 hod.
Mikulášský kufřík
Areál kynologů za Moravou
Zábavný orientační běh pro 
děti i rodiče.
cena: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

Každé pondělí, 15–17 hod.
otevřená herna pro rodiče 
s dětmi
Centrum volného času Baťov
Volná hra v herně „kostičce“.

Každý všední den 14–18 hod., 
víkendy, svátky, prázdniny 
10–18 hod.
dopravní hřiště pro veřejnost
Podmínkou je vlastní kolo, 
koloběžka či kolečkové brusle  
a přilba. Za děti do 6 let zod-
povídají zákonní zástupci.
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Avon centrum 
Otrokovice-střed
nám. 3. května 35

nad květinářstvím Jasmín
 1. patro

kousek od Komerční banky
• prodej kosmetiky Avon, 

Oriflame, Dedra, Essens a jiné 
kosmetické značky

• zboží si můžete ihned zakoupit 
bez objednání: 4 500 položek 
skladem

• pravidelné slevové akce, 
možnost doobjednání z aktuál.
katalogu

• možnost registrace nových 
členů – distributorů

otevírací doba Po–Pá 9–17 hod.
(po dohodě i mimo otev. dobu). 

tel.: 605 375 505 
www.kosmetikadodomu.cz

v říjnu, listopadu a prosinci 
každé pondělí, úterý, středu nás 

najdete i na Prioru  
v Otrokovicích v přízemí
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V Otrokovicích v objektu měst-
ské polikliniky již řadu let fun-
guje Solná JeSkyně. To, 
že blahodárně působí na lidský 
organismus, způsobují mine-
rální látky, které jsou v jeskyni 
zastoupeny v hojném množ-
ství. Například jód – upravuje 
funkci štítné žlázy a podporu-
je látkovou výměnu. Vápník 
– ovlivňuje kvalitu kostí, má 
protialergické účinky. Draslík 
– snižuje krevní tlak a zvyšuje 
proces vylučování škodlivin 
z organismu. Sodík – vyrovná-
vá hladinu kyselého a zásadi-
tého prostředí v těle. Hořčík –  
odstraňuje únavu. Selen – ničí 
viry a zpomaluje proces stárnu-
tí pokožky. Výzkumy prokáza-
ly, že tyto prvky se v solných 
jeskyních uvolňují mnohem 
intenzivněji než ve volné příro-
dě. V průběhu pobytu v solné 
jeskyni (45 min) vdechujeme 
tolik prospěšných látek, kolik 
odpovídá třídennímu pobytu 
u moře. Stačí se jen usadit v re-
laxačním lehátku, zaposlou-
chat se do uklidňující hudby 
a dýchat.

Kromě klidu, odpočinku 

a relaxace má solná jeskyně 
pozitivní vliv na podporu a léč-
bu například horních a dolních 
cest dýchacích (astma, záněty 
dutin, respirační alergie), der-
matologické potíže (kožní aler-
gie, lupénka), srdečně-cévní 
onemocnění (hypertenze, stavy 
po infarktu, oběhové poruchy), 
nedostatečnou imunitu dětí 
i dospělých, stres, stavy úna-
vy, deprese atd. Využití je také 
velmi významné pro sportovce 
a těžce pracující, kteří po zá-
těži potřebují doplnit energii. 
Důležité je také to, že při poby-

tu v solné jeskyni můžete v pří-
jemném prostředí zapomenout 
na všední starosti a příjemnou 
relaxací udělat něco pro své 
zdraví. Pravidelná návštěva 
dětí z mateřských školek a sní-
žení nemocnosti dětí je toho 
jen důkazem, že prevence má 
svůj nezanedbatelný význam.

Ještě jste to nezkusili? Před-
platné do solné jeskyně může 
být i vhodným dárkem pro 
Vaše nejbližší. Jsme tady pro 
Vás od pondělí do pátku od  
8 hodin. Informace na telefonu 
739 634 361.

víte, že… máte mořské klima na dosah?!

 

Stetson and Bourbon

Shrnutí akcí k baťovským výročím, které se konaly v roce 2014

Série besed kronikářky města 
věry kramářové

Termín: březen–květen
Cílová skupina: senioři
Paní Věra Kramářová, kronikář-
ka města Otrokovice, si u příleži-
tostí baťovských výročí nachys-
tala profesionálně připravenou 
prezentaci, která účastníky se-
známila s rodokmenem rodiny 
Baťů, historií firmy, medailonky 
většiny čestných občanů Otroko-
vic z řad pracovníků firmy a s již 
uskutečněnou výstavou „Baťo-
va města“. O prezentace byl ze 
strany seniorů velký zájem, což 
dokládala poměrně vysoká účast. 
Besedy byly navíc doplněny 
o vlastní zkušenosti pamětníků.

Interaktivní vzdělávací akce
Termín: duben–červen
Cílová skupina: žáci 1.–8. roční-
ků základních škol
Odbor školství a kultury Měst-
ského úřadu Otrokovice ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou 
připravil pro žáky základních 
škol interaktivní vzdělávací 
akce, které probíhaly v prosto-
rách Městské knihovny Otro-
kovice nebo přímo v prostorách 
otrokovických základních škol. 
V délce 45 minut byli žáci pou-
tavě seznamováni s rodinou Baťu 
a jejich rodokmenem, s firmou 
Baťa a přínosem firmy nejen pro 
město Otrokovice. Součástí pre-
zentace byla tvořivá dílna, kdy 
žáci s pomocí přednášejících tvo-
řili produkt související s činností 
firmy Baťa. 
exkurze do Baťovy vily, Baťův 
institut, 21. budova baťovské-

ho areálu (mrakodrap)
Termín: květen 
Cílová skupina: žáci ZŠ
Pro žáky základních škol zařídil 
Odbor školství a kultury Měst-

ského úřadu Otrokovice exkurze 
do města Zlína, kde žáci navští-
vili Baťovu vilu, ale také Baťův 
institut a mrakodrap. Žáci se zú-
častnili komentované prohlídky. 
V Baťově institutu byl na přání 
škol zajištěn edukační program 
pro žáky s názvem „Náš zákaz-
ník – náš pán“. Město přispělo 
na tuto akci úhradou jednoho au-
tobusu pro každou základní školu 
do Zlína a zpět. 

komentované prohlídky 
městem otrokovice

Termín: červen–září
Cílová skupina: veřejnost
Veřejnosti byl nabídnut čtyřmě-
síční cyklus poznávacích okruhů 
s  názvem „Pojď za Baťou!“, ji-

miž účastníky provázeli vybra-
ní řečníci. Do role řečníků byli 
vybráni kunsthistorička Klára 
Eliášová, Zdeněk Pokluda, Jit-
ka Ressová a další. Trasy byly 
tematicky zaměřeny na archi-
tekturu, sociální oblast, bydlení 
i technické věci a koncipovány 
jako piknik, městská hra či pěší 
výlet, který účastníkům předsta-
vil období baťovského rozmachu 
ve městě poutavou formou. 

Školní dopolední matiné
Termín: pátek 6. června
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Odbor školství a kultury Měst-
ského úřadu Otrokovice ve spo-
lupráci s p. Kramářovou a DDM 
Sluníčko Otrokovice realizoval 

nejen vědomostně zaměřenou 
soutěž určenou žákům základ-
ních škol. Cílem bylo zajímavou 
formou osvěžit či rozšířit orien-
taci žáků základních škol v hlav-
ních etapách vývoje firmy Baťa. 

letem světem s firmou Baťa 
aneb Zábavný večer ve stylu 

nikdo není dokonalý
Termín: pátek 6. června
Cílová skupina: široká veřejnost
Zábavný večer, který zazname-
nal u široké veřejnosti úspěch, 
navazoval na typ úsměvného 
pořadu „Nikdo není dokonalý“. 
Koncipován byl jako beseda se 
třemi hosty a moderátorem. Ve-
řejnost v hledišti, stejně jako ná-
hodně vybraní chodci na ulicích, 

měli za úkol tipovat odpovědi 
na otázky týkající se rodiny a fir-
my Baťa. Hosty byli PhDr. Zde-
něk Pokluda, Ing. Pavel Velev 
a Josef Náhlovský. S hosty se 
diskutovalo na témata spjatá 
s Baťou. Večer zpestřilo hudební 
vystoupení. 
výstava klubu přátel historie 

města otrokovice 
„Baťa a otrokovice“

Termín: červen–září
Cílová skupina: veřejnost, žáci 
základních škol
Výstava dokumentovala roz-
mach města způsobený přícho-
dem firmy Baťa a působení firmy 
ve městě Otrokovice. Expozice 
obsahovala dobové fotografie 
města a informace o dění ve měs-
tě z baťovské éry. 

odborný seminář „Baťa – 
obuvník či génius?“

Termín: středa 17. září 2014
Cílová skupina: veřejnost, pod-
nikatelé, představitelé Baťových 
měst, studenti SŠ
Seminář byl rozdělen do něko-
lika částí a zahrnoval příspěvky 
specialistů v oblastech, kterým se 
dříve věnoval sám Baťa. Jednalo 
se o architekturu, Baťova města, 
reklamu a marketingové komuni-
kace, školství a letectví. Součástí 
bloku o Baťových městech byla 
prezentace zástupců českých 
a slovenských měst v délce asi 
10 minut. 

koncert Melody Makers
Termín: středa 17. září 2014
Cílová skupina: široká veřejnost, 
účastníci konference
Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers nabídli vůbec ty nejkrás-
nější hudební perly, které světo-
vý swing 30. a 40. let zanechal. 
 Mgr. lenka vAcUlová, 
 tisková mluvčí otrokovic

Před leteckým hangárem. Dne 13. září se mohli zájemci nechat provést světem a historií letectví 
v otrokovicích. přednášejícím byl Zdeněk pokluda, mezi návštěvníky letiště nechyběli pracovníci 
někdejšího Moravanu.  Foto: Hana SložIlová

Festival jižanského rocku Stet-
son and Bourbon připravila na 
sobotu 25. října Otrokovická 
BESEDA. Koná se ve velkém 
sále od 19.30 hodin. Vstupné je 
150 Kč v předprodeji, 180 Kč 
na místě. (red)

otrokovice patří k městům, která vznikla díky rodině baťových. Ti postavili továrny a také zajistili bydlení pro své pracovníky. letošek byl plný výročí vztahujících se  
k  Tomáši baťovi staršímu a jeho rodině. uplynulo 120 let od vzniku firmy, sté narozeniny by letos oslavil Tomáš baťa mladší, osmdesát let uplynulo od založení 
leteckého závodu. Ve shrnutí si mohou čtenáři připomenout, jaké akce se letos konaly právě v otrokovicích.
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neděle 2.11., 15.00 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
20 let divadla Povidlo
JAk doStAt do Školy PUČMeloUdA
Známé postavičky Brundy, Čmeldy a Pučmelouda v loutkovém představení.

pondělí 3. 11., 18.00 hod., foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
Spolek Rozumění zve na vIII. otRokovIckÝ SAlon
Vernisáž. Tradiční každoroční „inventura“ rozmanité tvorby výtvarníků sdružených  
ve spolku Rozumění spojená s prezentací nového kalendáře, který vydává město.

sobota 8. 11.,  17.00 hod., velký sál, vstup volný
FRkoBRAní
8. ročník soutěže vypravěčů vtipů, skupinových scének a skečů. Soutěžící se mohou
přihlásit na e-mailu beseda@beseda.otrokovice.cz. Pravidla na www.besedaotrokovi-
ce.cz. Nezapomeňte pozvat své příznivce a fanoušky, členy „Klubu aktivní bránice“!

sobota 8. 11., 19.30 hod, velký sál, vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
XAvIeR BAUMAXA
Litvínovský písničkář a kytarista. Kdo jej jednou slyšel, stává se navždy jeho fanouš-
kem. Slovní hříčky a parodie na různé hudební styly a zpěváky.

neděle 9. 11., 15–17 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
MoRAvAnkA
Mimořádný slavnostní koncert k 90. výročí Českého rozhlasu Brno. Populární de-
chovka zahraje k poslechu i k tanci. Předplatenky na cyklus Naše muzika se na tento 
koncert nevztahují.

úterý 11. 11., 18 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
3 – Z e M
Vernisáž. Výstava tří významných výtvarníků – pedagogů Ostravské univerzity, akad. 
malíře a emeritního profesora Ateliéru volné grafiky prof. Eduarda Ovčáčka, děkana 
fakulty umění a vedoucího Ateliéru volné grafiky doc. PhDr. Zbyňka Janáčka a ve-
doucího katedry grafiky a kresby Fakulty umění OU Mgr. Marka Sibinského, Ph.D. 
Ihned po vernisáži následuje beseda s autory. Výstava potrvá do 30. 11.

pátek 14. 11.,  20–01 hod., velký sál, vstupné 100 Kč
BESEDA ve spolupráci s o. s. Kamamár zve všechny na 
coUntRy Bál s ochutnávkou tanců pro každého. 
K tanci hrají PĚŠÁCI a JACK´S BAND, zatančí skupina BANJO z Mysločovic, vý-
uka tanců – caller Martin Budiš. Po bálu tradiční jam session všech muzikantů. 

pátek 21. 11., 20.00 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
dISkotékA Rock And oldIeS
Široké spektrum rockové hudby uvádí Dalibor Dědek, legendární DJ a někdejší mo-
derátor Radia Zlín a Radia Čas.

neděle 23. 11., 14–18 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
vAlAŠkA – cyklus Naše muzika
Další taneční odpoledne pro příznivce dobré dechovky. Tentokráte s kapelou, kterou 
vede zástupce slavného rodu V. Maňas ml.

úterý 25. 11., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
kvInteto BelFIAto – komorní koncert, cyklus Doteky Paní Hudby
Dechový kvintet (Oto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Kateřina Javůrková – 
lesní roh, Ondřej Šindelář – fagot, Jiří Javůrek – klarinet) má na svém kontě řadu 
úspěšných koncertů doma i v zahraničí.

sobota 29. 11., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Divadelní soubor TYJÁTR zve na premiéru hry od Carla Goldoniho
PoPRASk nA lAGUně
Klasická italská komedie o rybách, dýních, ale především o ženských klepech a muž-
ské nedůvěřivosti. Cyklus předplatného 4 + 1.

neděle 30. 11., 15–18 hod., bar I. patro, vstupné 50 Kč 
láSkA BRány otevíRá
Příjemné nedělní odpoledne při hudbě. Hraje Jaroslav Zimák, zpívají Jarka Netíková  
a Vlasta Procházková, kontrabas Bohouš Bébar. Zajistěte si vstupenky včas v před-
prodeji, je zde omezený počet stolů!

Připravujeme: 5. 12. Slovácké divadlo – NÁJEMNÍCI, 7. 12. VLČNOVJANKA, 
vánoční koncert, 12. a 13. 12. Vánoční trhy na náměstí 3. května, 12. 12. Koledy tří 
národů, 16. 12. BRATŘI EBENOVÉ – koncert, 29. 12. Divadlo Bolka Polívky: DNA 
(herecký koncert Bolka Polívky a jeho dcery Anny Polívkové)

čtvrtek 6. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Česko, 2014, 97 min., příst. od 12 let
Andělé vŠedníHo dne  – drama. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají ži-
vot prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. 
A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. 

pátek 7. 11., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč, Česko, 2013, 133 min., přístupno 
BABovŘeSky 2 – bio senior.  Komedie.  Drbna Horáčková vybíhá z domu naproti 
mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda. Horáčkovou oka-
mžitě napadne pozvat svou vnučku a šikovně ji narafičit sportovcům do cesty. 

neděle 9. 11., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA, 2014,97 min., dabing, přístupno 
ŠkAtUlácI 3d – animovaný, dobrodružný, rodinný. Mladý hrdina strávil většinu 
svého života v podzemí. Nebyl tam ale sám. Vychovávali ho skřítci. 
    
čtvrtek 13. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA, VB, 2014, min., titulky, 
přístupno
InteRStellAR – akční, dobrodružný, mysteriózní, sci-fi. Příběh o cestování  
vesmírem. Skupina badatelů cestuje skrze červí díru do jiné dimenze.

čtvrtek 20. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 80 Kč, USA, 2014, 132 min., titulky,  
přístupno od 15 let
eQUAlIZeR – thriller. Bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky předstíral svou 
smrt, aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu.

neděle 23. 11., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč, Norsko, 2011, 85 min., dabing, 
přístupno 
MAGIcké StŘíBRo – Hledání koUZelnéHo RoHU 3d – rodinný,  
fantasy.  Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků? 

čtvrtek 27. 11., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA, 2014, 104 min., titulky,  
přístupno od 12 let
FAleŠní Poldové – akční, komedie. Příběh dvou kamarádů, kteří se rozhodnou 
převléct se za policisty. Téměř okamžitě získávají výhody, které uniforma přináší.

úterý 4. 11., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč, Velká Británie, USA 2012, 128 
min., dabing, přístupno 
nAděJné vyHlídky – drama. Jedenáctiletý Pip je sirotek. Aby si vydělal na 
živobytí, má za úkol dělat společníka dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly 
zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. 

úterý 11. 11., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč, USA 2012, 90 min., dabing,  
přístupno
Až vyJde MěSíc – komedie, drama. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba si se svým 
okolím nerozumějí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. 

úterý 25. 11., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč, USA, Španělsko 2011, 90 min., 
dabing, přístupno
PŮlnoc v PAŘížI – komedie, romantický, fantasy. Jednoho večera jde Inez s 
přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle.

Připravujeme v kině na prosinec: Pohádkář, Tučňáci z Madagaskaru, Hobit – Bitva 
pěti armád. Kinokavárna: Pohled na lásku, Přijde letos Ježíšek

15. 11. veĺkÝ MedeR/GyöR Nástupní místa: 5.15 Zlín u ABS; 5.20 Malenovice 
U Mlýna; 5.30 Otrokovice Hotel Baťov (Společenský dům); 5.40 Otrokovická BESE-
DA. Cena zájezdu 400 Kč. Vstupné do areálu si hradí každý účastník sám.
Podrobnější informace v předprodeji vstupenek, tel. 571 118 103.

Připravujeme zájezdy:
13. 12. Předvánoční Vídeň

LISTOPAD

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, 
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kon-
takt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v městském 
infocentru je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. Městská galerie je 
otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí. 

kinokavárna

kino

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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Zájezdy
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neděle 16. 11., 17 hod., nám. 3. května, vstup volný
lAMPIonovÝ PRŮvod A oHŇoStRoJ
V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii před Otrokovickou BESEDOU vy-
stoupí kapela Tady a teď. Účastníci s lampiony se shromáždí v parku před Městskou 
poliklinikou, odkud se společně přesunou na náměstí 3. května, kde bude program 
včetně slavnostního ohňostroje.

pátek 28. 11., 16.30 hod., nám. 3. května
RoZSvícení vánoČníHo StRoMU A vánoČníHo oSvětlení MěStA
V kulturním programu vystoupí žáci otrokovických škol, zahraje kapela DOMINO, 
součástí je i tradiční charitativní akce Pomáháme potřebným.

vÝBěRové ŘíZení 
– dRAMAtURG otRokovIcké BeSedy

otrokovická BeSedA vyhlašuje výběrové řízení na pozici „manažer 
dramaturgie, marketingu a propagace“. výběrové řízení proběhne 

koncem listopadu 2014, předpokládaný nástup od 1. 1. 2015. 
Zájemci získají podrobnější informace 

na www.besedaotrokovice.cz, sekce „výběrové řízení“. 
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické práce, vložkování a frézování 

komínů. tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Alpinning Otrokovice
unikátní cvičení na mechanickém trenažéru ve 

sportcentru vedle finančního úřadu
nabízíme lekce pro všechny - začátečníci, XXL, 
náročnější lekce - vyberou si opravdu všichni

možnost pronájmu celého centra 
firmám, skupinám přátel... 

s instruktorem nebo bez instruktora
Rezervujte si místo a čas na

www.alpinningotrokovice.cz   tel. 724 007 990
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Pracovníci Městské knihovny 
jsou potěšeni, že i 18. ročník 
celostátní akce Týden knihoven 
se setkal s kladnými ohlasy, a to 
především z řad veřejnosti. Da-
tabáze klientů Městské knihovny 
se celkově v obou půjčovnách 
rozšířila o 40 nově registrova-
ných dospělých čtenářů a potě-
šujících 172 dětí.

Odbor školství a kultury – 
odd. Měk má snahu podporovat 
čtenářství a čtenářskou gramot-
nost u dětí od jejich útlého věku. 
Proto žáci 2. ročníků všech tří 
městských základních škol, kte-
ří byli za účasti starosty města 
Mgr. Jaroslava Budka slavnostně 
pasováni na čtenáře knihovny, 
obdrželi průkazku do knihovny 
na jeden rok zdarma. Mladí čte-
náři se již brzy chystají k další 
návštěvě knihovny v doprovodu 
paní učitelky, kde se seznámí 
s uspořádáním fondu a sami si 
vyberou knihu, která je zaujme. 

Někteří lidé si obohatili svoji 
soukromou knihovnu o tituly  
z burzy knih, úspěšné byly i be-
sedy se spisovateli. Setkání s po-
pulárním autorem historických 
románů Vlastimilem Vondruš-

kou se zúčastnilo přes osmde-
sát  jeho příznivců. Pohodová 
atmosféra zavládla i v pobočce 
na Baťově při autorském čtení 
regionálního novináře a spiso-
vatele Lukáše Pazdery, jenž četl 
ukázky nejen ze své knihy Lás-
ka v Česku, která se těší značné 
čtenářské popularitě, ale i z jeho 
dalšího připravovaného titulu.

Pobočku knihovny navštívi-
lo také dvacet studentů Střední 
průmyslové školy Otrokovice, 
aby se v rámci Lekce informa-
tiky naučili vyhledávat literatu-
ru v elektronických katalozích, 
rezervovat knihy a prolongovat 
výpůjčky či využívat informač-
ní aparát knihy  jako například 
rejstříky a bibliografie. Hlavní 

půjčovnu zase navštívili v rámci 
exkurze zdravotně postižení kli-
enti Naděje Otrokovice. 

Pracovníci OŠK–odd. MěK 
Otrokovice děkují všem, kte-
ří svojí účastí podpořili Týden 
knihoven a dokázali, že i ve svě-
tě moderních technologií má 
kniha v jejich životě nezastupi-
telné místo. Knihovníci již nyní 
přemýšlejí, čím zaujmout širo-
kou veřejnost při další celostátní 
akci, a tou bude Březen měsíc 
čtenářů. Můžeme už dnes slíbit, 
že opět nebude chybět setkání se 
zajímavou osobností české lite-
ratury. 
 Mgr. Radka JARková,
  Marie ŠkRABAlová, 
 referentky oŠK, odd. MěK

Podpora aktivit v oblasti tělo-
výchovy a sportu patří mezi 
priority města. V rámci veřejné 
prezentace sportovní a tělový-
chovné činnosti město oceňuje 
své nejúspěšnější sportovce.    
Vyzýváme tímto otrokovickou 
veřejnost, aby Odboru školství 
a kultury Městského úřadu 
Otrokovice zasílala návrhy na 
ocenění nejúspěšnějších otro-
kovických sportovců. Nomi-
nační formuláře jsou k dispozi-
ci na odboru školství a kultury, 
na podatelně městského úřadu 
a na internetových stránkách 
města. Oceňování probíhá v 
následujících kategoriích:

Nejúspěšnější sportovec měs-
ta (kategorie dospělých)  
Nejúspěšnější sportovec dětí 
a mládeže (sportovci do 18 let 
věku k 31.12. daného kalendář-
ního roku)        
Nejúspěšnější sportovec ve-
terán 
Nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec
Nejúspěšnější sportovní ko-
lektiv          
Nejúspěšnější trenér
Cena za celoživotní práci  
a dlouholetý přínos pro otroko-
vický sport.
 V kategorii nejúspěšnější 
sportovec města je oceňováno 

první až šesté umístění, v kate-
goriích nejúspěšnější sportovec 
dětí a mládeže a nejúspěšnější 
kolektiv je oceňováno první 
až třetí umístění, v kategoriích 
nejúspěšnější sportovec vete-
rán a nejúspěšnější handica-
povaný sportovec je oceňován 
jeden sportovec. V kategorii 
nejúspěšnější trenér je oceňo-
váno až šest trenérů bez urče-
ní pořadí, Cena za celoživotní 
práci a dlouholetý přínos pro 
otrokovický sport může být  
v jednom roce udělena nejvýše 
dvěma osobám.   

Do hodnocení jsou zařaze-
ni sportovci, kteří jsou členy 

sportovní organizace (klubu) 
se sídlem v Otrokovicích, dále 
sportovci s trvalým pobytem v 
Otrokovicích a trenéři vyko-
návající trenérskou činnost na 
území Otrokovic.

V souladu s nominačním 
formulářem žádáme o uvede-
ní dosažených výsledků navr-
ženého kandidáta na ocenění  
v oblasti sportu. Dosažené vý-
sledky navrženého kandidáta 
musejí být potvrzeny sportovní 
organizací, ve které navržený 
působí. Zdůvodnění návrhu je 
hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství 
navržených kandidátů.

termín a kontakty pro podá-
vání návrhů:

Adresa pro zasílání návrhů: 
Městský úřad Otrokovice, od-
bor školství a kultury, nám. 3. 
května 1340, 765 23 Otroko-
vice. 

Kontaktní osoba pro případ-
né dotazy: Mgr. Barbora Šopí-
ková, tel. 577 680 103. E-mail: 
sopikova@muotrokovice.cz, 
Lenka Kučerová, tel. 577 680 
436, kucerova@muotrokovice.
cz. Uzávěrka návrhů je do 
30. 11. 2014, rozhoduje poš-
tovní podání. 
 Mgr. Barbora ŠoPíková,
 vedoucí oŠK MěÚ otrokovice

výzva k předkládání návrhů na ocenění nejúspěšnějších sportovců za rok 2014

Zajímá se váš zaměstnavatel o rovné 
podmínky pro všechny skupiny za-
městnanců? Věnuje pozornost péči 
o ně? Nabízí možnosti, jak sladit pra-
covní a rodinné role? Nominujte své-
ho zaměstnavatele na udělení oceně-
ní. Návrhy může předkládat široká 
veřejnost i zaměstnanci navrhované 

instituce, a to prostřednictvím webové 
aplikace na (http://www.otrokovice.cz/
newwebotr/informaceUrad/ferovy_za-
mestnavatel.aspx – proklikem z banne-
ru umístěného v levé části webových 
stránek města www.otrokovice.cz) 
nebo prostřednictvím e-mailu fero-
vyzamestnavatel@muotrokovice.cz, 

nejpozději do 28. 2. 2015. Návrh musí 
obsahovat název nominované instituce 
a odůvodnění nominace. Navrhovatel 
dále uvede své jméno, příjmení a kon-
takt, na který mu bude zasláno potvrze-
ní o přijetí nominace.

Návrhový list ke stažení a odeslání 
poštou na adresu Městský úřad Otro-

kovice, Mgr. Barbora Šopíková, nám.  
3. května 1340, 765 23 Otrokovice na-
leznetena www.otrokovice.cz. 

Ocenění Férový zaměstnavatel aneb 
Genderově orientovaná instituce bude 
uděleno v průběhu měsíce května 2015.  
 Mgr. lenka vAcUlová, 
 tisková mluvčí otrokovic 

navrhněte Férového zaměstnavatele  
 

18. dubna 2013 
 
Tisková zpráva 
 
Město ocenilo Férové zaměstnavatele 
 
Mateřská škola Otrokovice a společnost MORAVIA CANS získali ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově orientovaná instituce. Oba zaměstnavatelé se více než jiní zajímají o rovné 
podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a věnují pozornost péči o ně.  
Udílení ocenění Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce je součástí projektu 
BENEFIT, který realizuje společnost LAPP KABEL spolu s organizací EDUCOL a městem 
Otrokovice. Projekt BENEFIT je financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.   
Pro zapojení do prvního ročníku a zaslání nominací byli v závěru roku osloveni zaměstnavatelé ve 
zlínském kraji i široká veřejnost. Ocenění byla předána pouze dvě, a to vítězům v kategoriích malá 
a střední instituce do 250 zaměstnanců a velká instituce s 251 a více zaměstnanci. Nicméně už 
sama skutečnost, že instituce byla nominována na toto ocenění je úspěchem. „Jde o to, aby 
zaměstnavatelé vytvářeli příznivé pracovní podmínky pro všechny skupiny zaměstnanců a 
umožňovali zejména ženám sladění pracovních a osobních rolí,“ uvedl hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák, který svou účastí při slavnostním vyhodnocení podpořil přítomné zaměstnavatele 
z celého kraje.  
V návaznosti na nominaci vyplňovaly navržené instituce dotazník, který se skládal ze sedmi 
tematických oblastí, jako jsou interní dokumenty, personální podmínky, formy organizace práce, 
udržování kontaktu, zdravotní péče, sociální péče a osobní rozvoj a vzdělávání. Dotazníky 
hodnotila odborná komise, která následně vybrala vítěze v každé kategorii. Celkem bylo 
hodnoceno sedm institucí. Mateřská škola Otrokovice zvítězila v kategorii malých a středních 
institucí, Moravia Cans v kategorii velkých. 
„Stejně jako si ocenění zaslouží pedagogové či sportovci, které jsme vyhodnocovali v uplynulém 
měsíci, uznání za vytváření příznivého pracovního klimatu si zaslouží také zaměstnavatelé. Jen 
v dobrých podmínkách je totiž možné podávat výkony, které vedou k dobrým výsledkům. Pokud je 
zaměstnanec spokojený a chodí do práce rád, snaží se také, aby společnost prosperovala, 
rozvíjela se na trhu a reprezentovala sebe i region, ve kterém působí. Společně pak můžeme být 
hrdí na to, že od nás odjíždějí spokojení zákazníci, kteří dostali kvalitní produkt či službu,“ přiblížil 
význam ocenění starosta města Otrokovice Jaroslav Budek při předání cen vítězům.  
Spolu s vyhodnocením roku 2012 byl vyhlášen další ročník udílení ocenění Férový zaměstnavatel 
aneb Genderově orientovaná instituce. Pro letošní rok 2013 budou návrhy na udělení ocenění 
přijímány až do 31. prosince 2013.      
 
 
 
 
Další informace: 
Mgr. Lenka Krupková 
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
www.otrokovice.cz 
 

Dne 5. listopadu od 16 hodin se 
v Otrokovické BESEDĚ usku-
teční veřejné setkání, které se 
bude zabývat problematikou 
základních škol. Veřejnost tak 
má možnost sdělit politickým 
představitelům, co se jí líbí 
nebo nelíbí v základním škol-
ství.

Cílem veřejného setkání 
je dát komukoli z veřejnosti 
možnost ovlivnit dlouhodobé 
směřování základního školství 
v regionu. „Očekáváme, že 
veřejnost nám pomůže vnést 
do diskuse témata, která jsou 
důležitá například pro rodiče,“ 
řekla vedoucí odboru Barbora 
Šopíková. Akce se uskuteční 
v příjemném prostředí Otroko-

vické BESEDY a na programu 
je také vystoupení dětského 
sboru ZŠ Mánesova. „Chceme, 
aby se na setkání všichni cíti-
li dobře, proto bude zajištěno 
také malé pohoštění,“ ubez-
pečil manažer projektu Josef 
Zdražil. 

Veřejné setkání pořádá Od-
bor školství a kultury MěÚ 
Otrokovice spolu se základní-
mi školami v regionu v rámci 
projektu „Zvyšování kvality 
základního vzdělávání na úze-
mí ORP Otrokovice“. Projekt 
je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a Státním 
rozpočtem ČR.
 Mgr. Barbora ŠoPíková,
 vedoucí oŠK MěÚ otrokovice

téma: Základní školy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 
 

Město Otrokovice a partnerské základní školy ORP Otrokovice si Vás v rámci projektu „Zvyšování 
kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ dovolují pozvat na 

1. Veřejné setkání 

konané dne 5. listopadu v 16.00 hod na Otrokovické BESEDĚ 

Na setkání bude představen projekt a jeho stávající výstupy. Setkání bude zaměřeno na zjištění 
potřeb a názorů „rodičů“ v oblasti základního vzdělávání. Veškeré podněty a připomínky účastníků 
budou vypořádány v rámci přípravy Návrhu lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území 
ORP Otrokovice, která je jedním z výstupů projektu. Uvítáme připomínky a náměty všech občanů.  
Doprovodným programem setkání bude vystoupení dětského sboru ZŠ Mánesova Otrokovice. 
 
Přijďte mezi nás, buďte aktivní v řešení plánování školské problematiky. Těšíme se na Vaši účast. 
Občerstvení zajištěno. 
 
 
Alternativa  

Téma: Základní školy 

5. listopadu od 16 hodin se na Otrokovické BESEDĚ uskuteční veřejné setkání, které se bude 
zabývat problematikou základních škol. Veřejnost tak má možnost sdělit politickým 
představitelům, co se jí líbí nebo nelíbí v základním školství. 

Cílem veřejného setkání je dát komukoli z veřejnosti možnost ovlivnit dlouhodobé směřování 
základního školství v regionu. „Očekáváme, že veřejnost nám pomůže vnést do diskuse témata, která 
jsou důležitá například pro rodiče,“ řekla vedoucí odboru Barbora Šopíková. Akce se uskuteční 
v příjemném prostředí Otrokovické BESEDY a na programu je také vystoupení dětského sboru ZŠ 
Mánesova. „Chceme, aby se na setkání všichni cítili dobře, proto bude zajištěno také malé 
pohoštění,“ ubezpečil manažer projektu Josef Zdražil.  

Veřejné setkání pořádá Odbor školství a kultury MěÚ Otrokovice spolu se základními školami 
v regionu v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“. 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. 

nové kurzy v otrokovické BeSedě a sokolovně

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

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

In
z

e
r

c
e

ohlédnutí za týdnem knihoven v otrokovicích

vlastimil vondruška lukáš Pazdera

Ve spolupráci se speciální 
pedagožkou Bc. Markétou 
Špačkovou zahajuje Otro-
kovická BESEDA 5. listo-
padu v 16.00 hod KURZ 
BABY MASÁŽE pro děti 
od ukončeného 3. měsíce 
věku.  Podrobnější infor-
mace a přihlášky u Marcely 
Kozlové, tel. 571 118 103. 

V otrokovické sokolov-
ně zase otevírají cvičení 

s názvem Kondiční kruho-
vý trénink nejen pro muže. 

„Cvičení je přizpůsobe-
no všem bez ohledu na po-
hlaví, věk, váhu nebo spor-
tovní dovednosti s tím, že 
každý může cvičit s jinou 
zátěží a intenzitou,“ uved-
la  Alena Ježová z SPV TJ 
Jiskra Otrokovice. Cvičí se 
v úterky v 19–20 hod., kurz 
už byl zahájen.  (red)

31. října od 17 hod., sokolovna Otrokovice. Soutěž o nejkrásnější 
donesenou dýni. Přijďte si zacvičit a zahrát hry o super ceny. 
Více na www.sokolovnaotrokovice.cz, FB Sokolovna Otrokovice



OtrOkOvické
nOviny8

Město Otrokovice vyhlašuje vÝBěRové Ří-
Zení nA PRonáJeM PRoStoR SloU-
žícícH k PodnIkání ReStAURAce 
„U kAlíŠkA“ v areálu Rekreační oblasti Štěrko-
viště umístěné v objektu bez č. p./č. e., na stavební 
parcele č. 2691/1 v k. ú. Otrokovice, o celkové vý-
měře    221,45 m2 a dále související části pozemků 
parc. č. 3363, č. 3366/1, vše nacházející se v k. ú. 
Otrokovice včetně zpevněných venkovních ploch 
na nich umístěných a funkčně souvisejících se 
stavebním objektem o celkové výměře 722,15 m2, 
z toho přilehlý pozemek o výměře 395,1 m2, taneč-
ní kolo o výměře 314 m2 a sklad 13,05 m2. Uve-
dené prostory jsou kolaudovány jako restaurace 
(pivnice). Město Otrokovice vyhlašuje výběrové 
řízení za následujících podmínek: 1. doba nájmu: 
nejdříve od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) za stavební objekt minimálně 500 
Kč/m2/rok (bez DPH)
b) za přilehlý pozemek, taneční kolo a sklad mini-
málně 30 Kč/m2/rok (bez DPH)
c) bude hrazeno měsíčně předem
d) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uve-
de: a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo ko-
pii výpisu z obchodního rejstříku.
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřa-

du, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu Otro-
kovice a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:  
a) v pronajímaných nebytových prostorech nebu-
dou umisťovány a provozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná 
obdobná technická zařízení umožňující interaktiv-
ní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši tříměsíčního ná-
jemného a záloh na služby. Tato kauce bude použi-
ta v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem 
a služby s nájmem spojené a při ukončení nájemní-
ho vztahu, po vyrovnání všech závazků, bude tato 
kauce, případně její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 29. 10. 2014 
v 10.00 hod. Výběrové řízení vyhodnocuje na ne-
veřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlídku 
předmětných prostor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace poskytne Eva Kadlečíko-
vá  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce s označe-
ním: „Výběrové řízení restaurace U Kalíška“ 
na adresu:  TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. 
Bati 1255, 765 02  Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

otRokovIcké novIny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města 
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7. 2007 - MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, 
uzávěrka je 10. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená 
místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 
Otrokovice, tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: Ing. Milan Ple-
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nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Studio Městské televize Otrokovice nabízí výrobu a profesionální 
zpracování svateb, soukromých, společenských i firemních akcí,  

dokumentů a propagačních filmů. E-mail pro nabídku a bližší info:   
redakce@televizeotrokovice.cz

Otrokovická pobočka NADĚJE 
pořádá hravý a nedrahý Dobro-
činný bazar 11. prosince od 10 
do 18 hod. v Otrokovické BE-
SEDĚ. Co od vás dostaneme, to 
v pomoc proměníme! Oblečení 
dámské, pánské, dětské (ideál-
ně čisté, zachovalé a moderní),  
šátky, opasky, kabelky, tašky, 
náramky, šperky, boty, čepice, 
klobouky, časopisy, knihy, CD, 
DVD, PC hry (pouze originál), 
hry pro děti, vázičky, sošky, 
dečky, bytový textil, věci do do-
mácnosti, sportovní potřeby, ne-
vhodné dárky;  zkrátka vše, co 

je zachovalé a přitom užitečné. 
Kam věci přinést? Café NADĚ-
JE, tř. Spojenců 1840, Po–Pá: 
12–17 hod., Dům NADĚJE, 
Wolkerova 1274, Po–Pá: 8–17 
hod. nebo Galanterie a textil, 
nám. 3. května 1793, Po–Pá: 
9–12 hod a 13–17 hod.  
Kontakt: r.zezulkova@nadeje.
cz, tel. 775 889 677, www.na-
deje.cz/otrokovice. 

Výtěžek poslouží k zakoupe-
ní antidekubitních matrací. 
 Renata ZeZUlková, 
 fundraiser naDĚJe, 
 pobočka otrokovice

Předvánoční luftování skříní s otrokovickou nAděJí

Říjen je mezinárodně vyhlášen 
měsícem seniorů. Také v Ot-
rokovicích se konaly přednáš-
ky na různá témata týkající se 
seniorského věku či den ote-
vřených dveří ve Sportovním 
areálu Baťov. Několik akcí se 
ovšem ještě chystá. 
Jsou to: 27. 10. Fenomén stá-
ří – duševní zdraví ve stáří; 
přednáší Mgr. Radka Jarková 
z Městské knihovny v Otro-
kovicích. Přednáška se koná 
v klubu důchodců Trávníky, 
začátek je ve 14.30 hodin.

Milé vzpomínání, ve kterém 
nechybí laskavý humor, tako-
vé bývá reminiscenční diva-

dlo v SENIORu C. V projektu 
Bohatství vzpomínek, který se 
i pro širokou veřejnost koná 
30. října od 15 hod. ve spole-
čenském sále budovy C (ulice 
tř. Spojenců 1840), se mohou 
návštěvníci těšit na divadelní 
ztvárnění vzpomínek seniorů 
na doby mládí. „Součástí pro-
gramu je reminiscenční divadlo 
na téma Když jsem se vdávala, 
když jsem se ženil… a výstava 
svatební retro módy. Všichni 
jste srdečně zváni, po skončení 
programu je možná prohlídka 
domova pro seniory,“ uvedla 
ředitelka SENIORu Ivana Var-
danová.  (ano)

Měsíc seniorů ještě nekončí

Studenti  Gymnázia Otrokovice se ve čtvrtek 9. října zapojili do 
celostátního projektu „72 hodin“, jehož cílem je učinit během 
72 hodin něco prospěšného pro své okolí. Klienty SENIORu 
B čekala soutěžně zábavná hra, při které si  mohli prověřit své 
znalosti. Druhá skupina žáků zpestřila odpoledne na SENIORu 
C krátkým pěveckým vystoupením, během kterého si všichni 
společně zanotovali známé lidové písně. 
 Ivana MAťátková, Gymnázium otrokovice

Projekt 72 hodin v SenIoRu B a c

Nezapomenutelnou a výjimeč-
nou osobnost učitele Jiřího 
Ševčíka si 1. října připomněla 
Základní škola Trávníky me-
moriálem v kopané a florbalu.

Druhý ročník sportovního klá-
ní nabídl napínavé zápasy i přá-
telské mezinárodní setkání. K 

soutěžícím z domácí ZŠ Tráv-
níky se totiž přidali také žáci 
ZŠ Pavla Demitru ze slovenské 
Dubnice nad Váhom. Ředitel-
ka ZŠ Trávníky Jana Večeřová 
uvedla, že se zrodila nová tra-
dice, za což je ráda i manželka 
Jiřího Ševčíka Adela.  (red)

Při sportu žáci vzpomínali na svého učitele

Město Otrokovice obdrželo 
dobrou zprávu pro všechny 
obyvatele Otrokovic a zejména 
Baťova. Skvost baťovské ar-
chitektury, Hotel Společenský 
dům, byl ministerstvem kultury 
prohlášen za kulturní památku.

Objektu, nad kterým se v po-
sledních letech stahovala mrač-
na a často spekulovalo o jeho 
budoucnosti, se tak blýská 
na lepší časy. 

Poté, co významná stavba 
Otrokovic zůstávala léta bez 
potřebné pozornosti, si ji v roce 
2013 vzala pod patronát Komise 
státní památkové péče při ORP 
Otrokovice, která usilovala 
o to, aby byl objekt prohlášen 
za kulturní památku. Městem 
zpracovaný návrh na prohlášení 
kulturní památkou byl projed-
nán s vlastníkem stavby, s Ná-
rodním památkovým ústavem, 
Krajským úřadem Zlínského 
kraje a následně, v závěru roku 
2013, byl podán k Ministerstvu 
kultury ČR. Rozhodnutí mini-
sterstva dorazilo na radnici 12. 
září s odůvodněním, že Spole-
čenský dům svým umístěním, 
charakterem a historickou pod-

statou splňuje podmínky pro 
prohlášení věci za kulturní pa-
mátku. 

„Prohlášení Společenského 
domu kulturní památkou je vy-
nikající zprávou pro všechny 
občany města. Věřím, že tento 
fakt pomůže k vyjasnění bu-
doucnosti celého objektu, o kte-
rém se vedly v posledních letech 
časté spekulace, a také k zacho-
vání jeho typického vzhledu,“ 
uvedl starosta Otrokovic Jaro-
slav Budek. 

Budova je významnou stav-
bou z r. 1936, jejímž autorem 
je architekt Vladimír Karfík 
a která tvoří urbanistickou a ar-
chitektonickou dominantu od r. 
1930 nově vznikající části Otro-
kovic – Bahňáku. Typologicky 
se jedná o jeden z objektů Baťo-
vých tzv. společenských domů. 
Tyto budovy stavěné pravidelně 
v nových baťovských aglomera-
cích, tj. nejen v Otrokovicích, 
ale též ve Zlíně a v dalších 
místech, byly multifunkčními 
objekty, které firma umisťova-
la mezi továrnu a obytné čtvrtě 
do prostoru parkových náměs-
tí. Ve společenských domech 

a v zeleni v jejich okolí se během 
dvouhodinové polední přestáv-
ky rozptýlily tisíce zaměstnanců 
Baťových továren. Společenské 
domy sloužily současně jako 
hotely pro návštěvy nebo jako 
dočasné ubytovny pro nové 
pracovníky firmy ve význam-
nějších pozicích. Byly rovněž 
hlavním místem společenského 
života nových měst. Obsahem 
staveb byla proto rozmanitá 
gastronomická a ubytovací za-
řízení a prostory pro odpočinek. 
Nedílnou součástí urbanistic-
ké a architektonické koncepce 
Společenského domu je veřejný 
městský prostor obdélného par-
kového náměstí, který v souladu 
s baťovskými zásadami budová-
ní průmyslových měst vytváří 
v těsné blízkosti výrobní zóny 
společenské centrum města, 
z něhož se rozbíhá přísný rastr 
ulic obytné zástavby. Autorem 
urbanistického konceptu ná-
městí stejně jako celého regu-
lačního plánu Otrokovic (tehdy 
Baťova) byl architekt František 
Lydie Gahura.  

Mgr. lenka vAcUlová, 
 tisková mluvčí otrokovic

Společenský dům je vyhlášen památkou

První kulturní památka otrokovic. společenský dům je význačným dílem baťovské architek-
tury. Teď je pod památkovou ochranou, spolu s parkem.  Foto: Anna novotná



Dne 29. října 
oslaví krásné 
životní jubile-
um, 90 let, náš 
tatínek a pra-
dědeček,  pan  

Jan SkŘIvánek. Za všech-
nu lásku a starost děkují dce-
ry Drahomíra a Jana, vnuci 
Jana, Vladan, Přemek, Olda  
a pravnuci Adrianka, Radeček, 
Tomášek a Sofinka.
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Dne 18. října uplynuly 2 smutné roky od úmrtí mého 
manžela, pana vladimíra MAcHAly. Stále vzpomí-
nají manželka a dcery. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 18. října by se dožila 95. narozenin paní Hedvika 
cvAČková a dne 24. listopadu uplyne 9 smutných 
let od jejího úmrtí. S úctou a láskou vzpomíná rodina 
Císařova.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.  
Dne 19. října to byly 3 roky, kdy zemřela paní  
Renata doleželová. S láskou vzpomínají manžel 
Zbyněk, syn Zbyněček a celá rodina. 

Dne 20. října jsme si připomněli 2. smutné výročí, kdy 
od nás navždy odešel pan Jindřich JURák. S láskou 
stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.  
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

21. října je smutný den pro nás, kdy uplynulo 
 5 let od úmrtí pana Josefa PetRA. S láskou vzpomíná 
manželka, syn Pavel a dcera Irena s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dnes, 
24. října, si připomínáme 1. výročí úmrtí pana  
vladimíra BÝČkA. Za tichou vzpomínku děkuje  
rodina.

Dne 25. října by se dožila 90 let naše maminka, babička 
a prababička, paní kAtARInA dUdová. S láskou 
vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 27. října si připomeneme 13. výročí úmrtí  pana 
Miroslava kRAJČI. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Mária a děti s rodinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. uměl jsi pomoci, potě-
šit, rozesmát. Dne 27. října si připomeneme 3. výročí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana 
Jaroslava MoČIČky. S láskou vzpomínají manželka 
a dcera s rodinou.

Dne 28. října by oslavil 85. narozeniny pan  
Josef ŠvendA. S láskou vzpomíná manželka, syn  
a dcera s rodinami.

už nic  Ti nemůžeme dát, jen svíčku rozsvítit, ky-
tičku položit a tiše vzpomínat. Dne 31. října si při-
pomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustila paní  
Alena Ježová.  S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 3. listopadu uplynou 3 roky od úmrtí pana  
Josefa tAlAFy. S láskou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 12. listopadu si připome-
neme 2. výročí úmrtí naší dcery, manželky, maminky, 
babičky, paní učitelky Marie PRekoPové. S láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 24. srpna uplynulo 10 let, kdy nás navždy opus-
til pan oldřich oUBělIckÝ. S láskou a úctou stále 
vzpomínají synové s rodinami.

Dne 21. září jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí paní  
Františky ZBRAnkové. Kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi. Děkuje manžel, syn Richard a dcera Iveta  
s rodinami.

Dne 1. října jsme si připomínali, že je to už 28 let, 
kdy zemřel můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan  
ludvík dAněk. Nezapomenou manželka, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 1. října tomu bylo 25 let, co nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček, pan Josef ŠAlenA a 1. listopadu by 
se dožil 86 let. Vzpomínají dcery a vnoučata.

Dne 4. října uplynulo 6 let, co nás opustila paní 
ludmila ŘeZníČková. Vzpomeňte s námi. 
Manžel a dcery s rodinami

Dne 4. října jsme si připomněli 2. výročí úmrtí našeho 
syna Martina SkoPAlA. Kdo jste jej znali, vzpomeň-
te s námi. Milující rodiče, děti a rodina

Dne 6. října jsme si připomněli smutné 25. výročí úmr-
tí a nedožitých 75 let našeho drahého manžela, tatínka  
a dědečka, pana Miloslava václAvíkA. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.  
S láskou vzpomínají manželka Sylva, syn Miroslav a dcera  
Lenka s rodinami.

Dne 7. října by se dožila 60 let paní Bohumila  
toMŠová. Za tichou vzpomínku všem přátelům  
a známým děkují manžel, dcery s rodinami a ostatní 
příbuzní.

Dne 8. října uplynulo pět let, co nás navždy opustil 
pan Aleš vycHodIl. Stále vzpomínají dcera Ivana 
s rodinou, syn Aleš s rodinou, bratr Pavel s rodinou  
a Ivana Divínová.

Dne 9. října jsme si připomněli 20 let od 
posledního rozloučení s naší maminkou, 
paní Andělou tRávníČkovoU, 
a dne 13. října tomu bylo 26 let, kdy 
nás navždy opustil tatínek, pan Rudolf  
tRávníČek. S láskou, úctou a díkem 

za krásné společné chvíle stále vzpomínají dcery Jarmila, Helena 
a Jana s rodinami.

V letošním roce vzpomínáme nedoži-
tých sto let našich rodičů paní Boženy  
ČeŠkové, narozené 30. ledna 1914, 
a pana Antonína ČeŠkA, narozeného 
11. října 1914. S láskou stále vzpomínají 
synové a dcera s rodinami.

Dne 15. října to bylo již 30 let, co nás navždy opusti-
la ve věku 59 let naše drahá maminka a babička, paní  
ludmila ČeRMáková. S láskou a úctou vzpomíná 
syn Stanislav a dcera Alena s rodinami.

Dne 17. října jsme si připomněli 8. výročí dne, kdy nás 
navždy opustil pan Jindřich kocIán. Vzpomínají 
manželka, dcera a synové s rodinami. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

SPoleČenSká kRonIkA BlAHoPŘání
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koupím v otrokovicích 
menší byt (1+kk, 1+1). 
Tel.: 737 631 736.

PlynoSeRvIS-toPení 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

Společenská kronika: cena za 
zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady a platby přijí-
má pracovnice Turistického in-
formačního centra, Otrokovická 
BESEDA,  přízemí, Po–Pá 8–12 
a 13–18 hod., So 8–12 hod.
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InZeRce

Prodám 3měsíční štěňata ti-
betský španěl, s průkazem pů-
vodu. Cena dohodou. Odběr 
možný ihned. Tel. 604 364 373.

Technické služby Otrokovi-
ce s. r. o. přijmou na zkráce-
ný úvazek SPRávce PRo 
SBěRnÝ dvŮR v UlIcI 
B. něMcové. Podrobnější 
informace sdělí p. Zapleta-
lová: osobně v Technických 
službách Otrokovice s. r. o., 
K. Čapka 1256, Otrokovice 
nebo na telefonu 577 922 
329,  603 159 744.

Masáže klasické, lymfatické, Breussova, baňkování, dor-
nova metoda. Udělejte krok pro úlevu vašeho těla. Studio 
věra, újezdy, Hložkova 761, otrokovice. tel. 608 448 550.

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schrán-
ky, jsou k vyzvednutí v infocentru v přízemí Otrokovické  
BESEDY od středy 29. 10.

Antikvariát u Brouků nově 
v Otrokovicích na Prioru – Ba-
ťov, 1. patro. Otevřeno: Po–Pá: 
8.30–17.00, So: dle tel. dohody. 
Tel. 608 252 592. www.antikva-
riat-zlin.cz. Těšíme se na vás.

Značkový second hand 
DÁJA na nádraží v Otrokovicích 
pro vás připravil slevu 50 %,  
a to ve dnech 27. a 29. 10. 2014 
(9.00–17.00). Těšíme se na vás.     
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE O VÍKENDU  8.–9. LiSTOpADU NA

SVATOMARTiNSKÉ HODY
SpECiALiTY Z KACHNY A HUSY

SpECiÁLNÍ SVATOMARTiNSKÉ piVO A DALŠÍ DObROTY

Prodám moped Manet Korádo, 
SPZ, typ 216, zakoupen nový 
4/2006. První majitel, 8 400 km, 
nové pneu. Evidenční kontrolu 
zajistím. Cena do 9 300 Kč. Do-
hoda možná. Tel. 605 808 441

Prodám procházkový vozík 
pro seniory, různé polohování. 
Cena dohodou. Informace na 
tel.: 733 305 536.
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Společnost toMA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790
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Řecko, země bohů… Kolik 
představ, očekávání a ozvěn 
kdysi slyšeného či čteného 
v sobě ta slova skrývají! Ano, 
těšili jsme se velmi na ko-
nec září tohoto roku, kdy se 
uskutečnila historická po-
znávací exkurze Gymnázia 
Otrokovice do Řecka: někdo 
na fascinující Delfy s mini-
mem turistů, někdo na nákupy 
v Soluni, někdo na odpočinek 
na pláži, někdo na krásu moře 
a hor, někdo na řeckou metro-
poli  Athény a všichni na to, 
co známe z letních prázdni-
nových pobytů – na dobré 
jídlo, pohodové lidi, příjemné 
počasí, neuspěchané procház-
ky a posezení před tavernami 
pomalu se vylidňujícího leto-
viska.

Naše očekávání bylo víc 
než naplněno, viděli jsme 
a zažili mnohé navíc:  tradiční 
trhy pod Olympem, v Livithře 
jsme viděli téci vodu do kopce 
a jet prázdný odbrzděný auto-
bus nahoru po silnici, odváž-
livci vyzkoušeli sílu léčivého 
bahna v Alikes, ve Vergině 
jsme žasli nad poklady hrob-

ky Filipa Makedonského, 
v Edesse jsme se prošli kolem 
největších řeckých vodopádů 
a v muzeu v Pelle jsme obdi-
vovali antické mozaiky.

A co bylo „nej“ podle stu-
dentů? Nahlédněte do jejich 
bezprostředních dojmů, jak 
byly sepsány v autobusu 
po cestě domů: Nadchla mě 
spousta památek (i když to 
tak nevypadalo);  pejsci a ko-
čičky, příjemní průvodci Peťa 
a Lukáš;  pevné nervy učite-
lů a řidičů;  pokoj od školy;  
Athény a Delfy byly boží, ale 
nejvíc jsem si užíval volný 
čas a poznávání řecké kultu-
ry;  vyprávění o řecké kultuře 
bylo poučné a dokonce si toho 
hodně pamatuju;  ten, kdo ne-
šel na hrad Platamonas, může 
jen závidět;  řecká mytologie 
– většinu jsem znala a líbí se 
mi, jak vše do sebe zapadá;  
koupání a pláž.

Cesty za antikou se gym-
nazistům vždycky líbí. Takže 
příště do Řecka nebo do jižní 
Itálie třeba i s Vašimi dětmi.
 eva SvoBodová, 
 Gymnázium otrokovice

Tak jako v jiných školách 
i u nás se v rámci environmen-
tální výchovy zabýváme tím, 
že učíme naše žáky třídit a sbí-
rat to, co už nám neslouží, ale 
může pomoci jinde. Dlouhodo-
bě pořádáme sběr vysloužilých 
elektrospotřebičů. V tomto 
školním roce již sběr proběhl 
a sesbírali jsme téměř 1 600 kg 
odpadu. Dále v říjnu probíhá 
školní soutěž ve sběru starých 
baterií. Obě tyto aktivity jsou 
součástí celorepublikového 
projektu Recyklohraní, s nímž 
máme velmi dobré zkušenos-
ti. Díky aktivitě zde vyvíjené 
jsme mohli našim žákům poří-
dit již dva stoly na stolní tenis, 
hrací stůl a několik digitálních 
fotoaparátů, atd. Trvale sbírá-
me víčka z pet lahví a hliník 
pro Charitu. 

To, že mnoho let úspěšně or-
ganizujeme sběr starého papí-
ru, také není nic nového. Letos 
jsme si však vymysleli zpestře-
ní s cílem sesbírat více papíru 
a zábavnějším způsobem. Kaž-
dá třída dostala za úkol během 
září vyrobit pro svou třídu PA-
PÍROŽROUTA. Co to je? Ná-

doba, do které bude každá třída 
třídit veškerý nepotřebný papír, 
který se ve třídách spotřebová-
vá při práci, a že je ho hodně, 
to všichni víme. Akce proběhla 
formou mezitřídní soutěže. 30. 
září se na hlavní chodbě školy 
shromáždily nejrůznější origi-
nální nádoby a krabice. Všich-
ni jsme byli překvapeni, jak ne-
tradičně a zajímavě jednotlivé 
třídy výtvor pojaly. Zdá se, že 
společné třídní dílo žáky bavi-
lo. Papírožrout se tak nově stal 
nedílnou součástí třídy a dou-
fejme, že je bude stejně bavit 
i Papírožrouta krmit. 
Mgr. kateřina SkocHová, 
 ZŠ TGM

v ZŠ tGM třídíme, sbíráme a baví nás to
Evropský den jazyků – málo-
kdo z vás by asi byl schopen 
vysvětlit, co to tak asi má být. 
My z Mánesky jistě ano – u nás 
je totiž oslava Evropského dne 
jazyků již dlouho každoroční sa-
mozřejmou tradicí. A i když tra-
dicí, tak neustále obměňovanou 
– aneb děláme jej pokaždé jinak. 

Letos jsme vsadili na jazyko-
vé mistrovství našich deváťáků. 
Žáci 9. A připravili program pro 
deset stanovišť, žáci 9. B se pak 
stali obětavými průvodci skupi-
nek menších žáků (od druháků 
po sedmáky), se kterými jednot-
livá stanoviště procházeli.  Co 
byste si tak mohli zkusit, kdybys-
te si 25. září vlezli do kůže těch 
„malých“? Poznávat dopravní 
prostředky podle fotografií a po-
jmenovat je česky i anglicky (nu, 
někteří měli problémy už s češ-
tinou…). Procvičit si slovíčka 
z různých oblastí a ještě si při 
tom zaskákat (jen pro ukázku 
překlad náročnější varianty: ve-
verka – 956 – fialová – páv…). 
Odpovídat na anglické otázky 
ve stylu Milionáře (záludnosti 
typu „Co z nabízených mož-

ností nepatří mezi zeleninu?“). 
Skládat puzzle z obrázků zvířat 
a potom o nich mluvit anglicky 
(a víte, kolik toho za den naspí 
žirafa?). Přiřazovat k sobě fráze 
české, anglické a německé (třeba 
to důležité Prosím – Please – Bit-
te). Ochutnávat se zavázanýma 
očima jídlo a potom ho zkusit 
pojmenovat (někteří nepoznali 
chleba). Pantomimou nazna-
čovat kamarádům, jaké zvíře asi 
máte na mysli (v paměti ještě 
dlouho zůstane heroický pokus 
o pantomimu mravence). Po-
jmenovat zvířata anglicky, pak 
zkusit totéž s němčinou a ještě 
natipovat francouzské výrazy. 
Popsat anglicky něco tak dob-

ře, aby to jiný poznal (zkuste 
anglicky vysvětlit, co to je svetr 
nebo fotbal!). Hledat anglická 
slovíčka na rychlost proti jinému 
týmu (zelený, zelený, teď jsem to 
tu viděl – mám to, green!). 

Všechny tyto aktivity měly 
nejméně dvě úrovně obtížnosti 
– pro menší žáky a pro ty větší. 
Asi si dokážete představit, že 
příprava ani realizace nebyly 
jednoduché a že všichni zúčast-
nění na konci byli velice unavení 
(když se vám na stanovišti pro-
točí za hodinu takových šedesát 
žáků a vy těch hodin máte šest 
za sebou…).  Ale vydrželi, a tak 
jim všem patří OBROVSKÉ 
PODĚKOVÁNÍ! Všichni se do-
kázali věnovat těm mladším, po-
máhat jim, smát se s nimi, hlídat 
vymezený čas a navazovat nové 
a nové kontakty.

Určitě teď litujete, že už malí 
nejste. Evropský den jazyků je 
za námi… V tom prvním vám 
nepomůžeme, ale další osla-
va dne jazyků bude už ani ne 
za rok!  Hana BRáZdIlová, 

 Stanislav ŠIndleR, 
 ZŠ Mánesova

evropský den jazyků na Mánesce

Prázdniny utekly jako voda a začal 
nám nový školní rok. Těšili jsme 
se na spolužáky i na to, zda paní 
učitelka dodrží svůj slib a opět 
nás pozve na svou chatu. A vše se 
splnilo. Jednoho krásného zářijo-
vého dne jsme se brzy ráno vydali 
na cestu. Z Kvítkovic jsme dojeli 
autobusem přes Napajedla na Pru-
sinky a odtud jsme vyšli pěšky 
ke slepému ramenu Moravy – Ně-
meckému. Celou cestu až na chatu 
jsme se kochali pohledem na stáda 
koní, na kobyly s hříbátky, na hej-
na koroptví a v loužích jsme pozo-
rovali malé žabičky. 

Ale hurá na chatu! Tam nás če-
kali kamarádi rybáři. Nikdo z nás 
nezapomněl, jak jsme před třemi 
lety chytili velikého sumce a před-
loni dva kapry. Letos se nám moc 
nedařilo. Ulovili jsme jen nějaké 
cejny, ale i ty jsme vítali s jáso-
tem. Kdo zrovna nechytal, hrál 
přírodovědnou hru. I paní učitelka 
soutěžila. Vyhráli jsme všichni. 

Posvačili jsme a vydali se 
na další cestu. Byla to pro nás ces-
ta do neznáma. Čekalo nás velké 
překvapení, které pro nás připra-
vili zástupci Občanského sdružení 
zahrádkářů Bezedné-Německé. 

Měli pro nás připravený celý od-
polední program. Nejprve jsme se 
společně seznámili a prohlédli si 
okolí. V průzračné vodě štěrko-
viště Bezedného jsme pozorovali 
při lovu štiku, rozkvetlé stulíky 
i potápku roháče. Podél celé vod-
ní plochy jsme však také viděli, 
jakou škodu mohou způsobit bob-
ři.  Na břehu ležely velké stromy; 
mnohé již suché, jiné ještě zelené, 
někde z vody čněly jen zbytky 
kmenů okousaných do špičky. Ale 
i to patří do přírody.

Naši průvodci nás dále přivedli 
na místo, o kterém jen málokdo ví, 
přestože je to po Uherském Hra-
dišti druhá nejvýznamnější histo-
rická památka: archeologické na-
leziště slovanského hradiště z 11. 
století, z doby prvních Slovanů 
na našem území.  Původně tu byl  
příkop, palisády a hradby. A my 
jsme museli mít hodně bujnou 
fantazii, abychom si to dokázali 
představit. 

Protože přírodu nejen obdivuje-
me, ale naučili jsme se ji i chránit, 
na zpáteční cestě jsme vyčistili 
břehy kolem Bezedného od pa-
pírků a věcí, které do přírody ne-
patří. Na to byla připravena paní 

učitelka i naši průvodci. Každý 
z nás obdržel hygienické rukavi-
ce a hurá do práce. Závodili jsme, 
kdo sebere více odpadků. Ty jsme 
pak ukládali do připravených 
plastových pytlů. A co nás čekalo 
za odměnu? Posezení u plápolají-
cího ohně, opékání špekáčků, be-
sedování s rybáři a ostatními členy 
občanského sdružení. Přišla se 
na nás podívat i celá ježčí rodina 
s třemi malými ježečky.

Den nám utekl velmi rychle, 
získali jsme mnoho nových zážit-
ků, poznatků a přátel. Aby loučení 
nebylo smutné, čekalo nás ještě 
jedno milé překvapení. Každý 
z nás dostal dárek. Byla to rybka 
– malý zlatý karásek. Nesli jsme 
si ji každý ve svém igelitovém 
sáčku až domů. A když se nás ry-
báři ptali, co si od zlaté rybky bu-
deme přát, všichni jsme se shodli 
na jednom jediném. Opět bychom 
se sem chtěli vrátit. Tento pěkný 
kousek světa nám přirostl k srdci.

A co na to řekli rybáři a někte-
ří rodiče při návratu domů? Že 
ke splnění našich přání nepotřebu-
jeme žádnou zlatou rybku. Máme 
totiž zlatou paní učitelku!
 žáci Iv. A, ZŠ Trávníky

Po rozsáhlé rekonstruk-
ci se 30. září otevřela 
dětem navštěvujícím 
školku zahrada Mateřské 
školy Otrokovice v ulici  
J. Jabůrkové u vlakového 
nádraží. Pro tento slav-
nostní den byl pro pří-
chozí připraven program 
s vystoupením kouzelní-
ka Šeklina, diskotékou 
i občerstvením v podo-
bě buchet a jednohubek 
s pomazánkami. Děti si 
mohly v plné parádě vy-
zkoušet všechny prvky, 
kterými zahrada nově dis-
ponuje.  (red)

Čtvrťáci ZŠ trávníky: náš krásný kousek světa…

MŠ J. Jabůrkové se může pochlubit novou zahradou a hřištěm

Gymnazisté v zemi  bohů

Letos je tomu 80 let, co Josef 
Šivel založil v Otrokovicích-
-Baťově první skautský oddíl. 
A přestože byla skautská čin-
nost ve městě stejně jako v re-
publice několikrát přerušena, 
otrokovickým skautským stře-
diskem prošly stovky dětí a ve-
doucích. Rádi bychom se s tou-
to výzvou obrátili především 
na bývalé členy otrokovických 
skautských oddílů a požádali 

je o laskavost. Pro plánova-
nou výstavu „80. let skautin-
gu v Otrokovicích“ sháníme 
k zapůjčení fotografie, výstroj 
a další materiály. Pokud vlast-
níte něco, co bychom mohli 
použít pro plánovanou výsta-
vu, ozvěte se prosím na e-mail 
ivo.marusak@seznam.cz nebo 
tel. 777 102 384. Děkujeme!
 Petr FoltÝn, 
 vedoucí otrokovických skautů

výzva pro bývalé skauty a skautky

Městská televize Otrokovice 
archiv vysílání: www.televizeotrokovice.cz
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Vynikající výsledky zazname-
nali otrokovičtí tenisté Stanislav 
Nebojsa a Kateřina Sisková, 
když se na nejsilnějších tuzem-
ských turnajích ve Dvoře Králo-
vé nad Labem a Brně probojova-
li do finále.

Soutěže zařazené do šestky 
elitních českých turnajů Optim 
Tour se vyznačovaly hojnou 
účastí elitních českých hráčů. 
Ve Dvoře Králové se akce kvůli 
dešti protáhla na 5 dní. „Museli 
jsme se vyrovnat se střídáním 
hry na pomalé antuce a rych-
lém povrchu v hale v závislosti 
na počasí,“ vysvětluje Nebojsa, 
který se po skalpech brněnské-
ho Roly 6:1, 6:1, Pražanů Kur-
ky 4:6, 7:5 a 6:3 a Adámka 6:2 
a 6:3 probojoval do semifinále, 
v němž zdolal překvapení tur-
naje Vaníčka z Oazy Praha 7:6 
a 6:2. Ve finále podlehl letošní-

mu suverénovi českých turnajů 
Knoflíčkovi (Prostějov) dvakrát 
2:6. Stejný výsledek zaznamenal 
o 2 týdny později i v Brně, kde 
se v úvodu nadřel s brněnským 
Belatkou, pak lehce zdolal dal-
šího Brňana Šmída, otočil ne-
příznivě se vyvíjející druhý set 
s prostějovským Filem a v se-
mifinále porazil dobře hrajícího 
Jánošíka (Severočeská tenisová). 
Ve finále podlehl těsně 6:7 a 2:6 
Jedličkovi z Prahy. Na obou tur-
najích navíc skončil třetí ve čtyř-
hře. „Finále na áčkách jsem 
ještě nikdy nehrál, a teď hned 
dvě po sobě. Jsem spokojený,“ 

zhodnotil 35letý tenista Jiskry. 
Na stejných akcích se zaskvěla 
bývalá světová hráčka Kate-
řina Sisková v otrokovických 
službách. Ve Dvoře prohrála až 
ve finále s Janou Orlovou (TK 
Neridé) 2:6 a 4:6 a společně 
pak suverénně ovládly čtyřhru. 
V Brně nedala výrazně mlad-
ším soupeřkám absolutně šanci 
a v pěti zápasech neztratila ani 
set. Ve finále zdolala Jarošovou 
z Českého Brodu dvakrát 6:1. 

Oba otrokovičtí tenisté se pro-
bojovali na závěrečné Masters, 
v němž se v Mělníku střetne osm 
nejlepších českých mužů a žen 
z turnajů Optim Tour. „Dotova-
ný turnaj se hraje ve dvou čtyř-
členných skupinách systémem 
každý s každým. Dva nejlepší 
postoupí do semifinále. Je to 
příjemná třešnička za úspěšnou 
sezonou," doplnil Nebojsa.  (sne)

áčkové turnaje ovládli otrokovičtí tenisté

Panteři zatím nevystrčili drápy

13203 UPC Mega KV internet 213x155 Otrokovice syn.indd   1 24.09.14   17:14
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Panteři se nemohou odškráb-
nout ode dna tabulky. Florba-
listé Otrokovic totiž v úvod-
ních pěti zápasech extraligy ani 
jednou nevyhráli. Příčinou je 
obměna mužstva, nezkušenost 
příchozích posil. Navíc trenér 
Daniel Folta je zaneprázdněn 
dalšími aktivitami. I proto na-
příklad nejezdí na venkovní zá-
pasy. V době, kdy se stal před-
sedou, nečekaně získal časově 
náročné civilní zaměstnání ve 

Frýdku-Místku.  „Musíme urvat 
první body, chytit se. Musejí si 
uvědomit, že nejsou outsideři,“ 
říká o týmu trenér, který hledá 
k sobě kolegu, jenž by mohl být 
na všech trénincích i zápasech. 

Apeluje, že hlavní je neztra-
tit chuť do boje, nabrat sebevě-
domí a zkušenosti. „Sám jsem 
zažil mnohem horší sezony, 
ze kterých šly ještě vybudovat 
v podstatě ještě medaile,“ dopl-
nil Folta s tím, že cíl z počátku 

sezony, play-off, je pořád stej-
ný. 

Panteři potřebují i podporu 
publika. Nejbližší domácí zá-
pasy jsou: sobota 25. října v 17 
hod. proti Ostravě, sobota 8. 
listopadu v 17 hod. proti Par-
dubicím, pondělí 17. listopadu 
v 19.30 hod. proti Bohemians, 
čtvrtek 23. listopadu v 19 hod. 
proti Brnu, pátek 19. prosince 
v 19.30 proti Střešovicím. Více 
na www.panteri.cz  (ano)
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veslaři si vybojovali na dunaji zlato
Zlato z náročné veslařské 
trati na Dunaji si přivezla 
posádka osmiveslice TJ 
Jiskra Otrokovice. Jubi-
lejní 20. ročník meziná-
rodních závodů osmives-
lic uspořádal Slovenský 
veslařský klub Bratislava. 
Závod je specifický ne-
jen délkou (11 km), ale  
i charakterem trati. Startu-
je se na řece Moravě pod 
historickým Děvínem, 
pokračuje se přes náročný 
soutok s Dunajem a končí 
pod Bratislavským hra-
dem. Mírně zvýšený stav 
vody v Dunaji se projevil 
i silnějším průtokem, což 
kladlo velké nároky na 
techniku veslování. Oddíl 
veslování TJ Jiskra Otro-
kovice vyslal na závody 

posádku složenou z mužů 
a juniorů, aby se pokusila 
získat medailové umístě-
ní. Největšími soupeři jim 
byla maďarská posádka 
a olomoucká osma, ale 
především jedna ze slo-
venských lodí, ve které 
seděli všichni slovenští 
reprezentanti, účastníci 
mistrovství světa a mist-
rovství Evropy. Velmi ná-
ročný závod trval zhruba 
půl hodiny a po dojezdu 
do cíle všichni s napětím 
očekávali, kdo vyhrál. Po 
vyhlášení výsledků bylo 
jasno – otrokovičtí veslaři 
zvítězili s téměř půlminu-
tovým náskokem před re-
prezentanty ze Slovenska. 
Jako třetí se umístila po-
sádka z Maďarska.  (vac)

V sobotu 1. listopadu si již po patnácté 
připomenou přátelé, kamarádi a příznivci 
běhání odkaz MUDr. Josefa Podmolíka 
při závodě pořádaném jako jeho memo-
riál. V nově otevřeném lanovém centru 
se již od 10 hodin představí nejmladší 
kategorie při svých soutěžích. Hlavní 
závod GIBU POWER DRINK PŮLMA-
RATON – Memoriál MUDr. Podmolíka 
na 21,1 km odstartuje v 11 hodin. Závod 
se běží na okruhu dlouhém 3,013 km 
se startem u Lanáčku a otočkou u ves-
lařské loděnice. Právě tento přehledný, 
rovinatý, extrémně rychlý okruh pomo-
hl pořadatelům z atletického oddílu TJ 
Jiskra přilákat na poměry našeho města 
doslova snovou účast. Podle posledních 
informací by se měli představit nejlepší 
závodníci nejen z ČR, ale i z Maďarska, 
Ukrajiny, Slovenska a zejména velmi 
rychlí Keňané, v jejichž silách by mělo 

být posunutí stávajícího traťového re-
kordu bulharského reprezentanta Ivana 
Čotova.

Součástí závodu jsou štafety. Zúčastnit 
se může každý, kdo se nebojí uběhnout 
právě to jedno kolečko, dá dohromady 
rodinu, přátele, sousedy či kamarády 
a přihlásí se do závodu štafet zařazených 
do mezinárodního podniku Continental 
running day. Tento tra-
diční běh je odstartován 
v rámci půlmaratonu, 
takže všem účastníkům 
je pomocí elektronického 
čipového systému změřen 
jejich čas a na našem okru-
hu si ho při svém celoroč-
ním tréninkovém úsilí pak 
může běžec porovnávat. 
Nemějte obavy, není při-
tom nutné dát dohromady 

sedm lidí,  závod může běžet i menší 
počet účastníků, pokud si troufnou uběh-
nout více než jedno kolo.

Pro diváky, fanoušky a příznivce při-
pravili pořadatelé ve spolupráci s part-
nery akce tradiční občerstvení a pro 
děti, které se zúčastní závodu, je po jeho 
skončení k dispozici lanové centrum. 
Přijďte i vy podpořit odvážné běžkyně 

a běžce na dlouhé trati, zhlédnout sou-
boje mládežnických, firemních, rodin-
ných či klubových štafet a pokochat se 
ladným a pekelně rychlým během svě-
tové vytrvalecké špičky běžící závod 
rychlostí více než 20 kilometrů v hodině.   
Kompletní propozice závodu najdete 
na www.atletika-otrokovice.cz

 Aleš PRUdkÝ, ředitel závodu

Memoriál MUdr. Podmolíka v půlmaratonu je součástí světové akce

AUTO Hlaváček a.s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín - Napajedla
Tel.: 577 102 290
www.hlavacek.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY
ZAČÍNAJÍ U NÁS
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na stadionu se předvedli mladí atleti

Devět desítek dětí z atletických 
přípravek ročníků 2003–2004 
a 2005–2006 z Otrokovic, Kop-
řivnice, Valašského Meziříčí, Ho-
lešova, Kroměříže a Uherského 
Hradiště soutěžilo 2. října na No-
vém stadionu v Otrokovicích. 
Všechny ročníky běhaly přes pře-
kážky, skákaly do dálky, mladší 
pak běželi 300 metrů a házeli ra-
ketkou, starší čekal běh na 500 m 
a hod kriketovým míčkem. Poprvé 
byly disciplíny obodovány podle 
tabulek, body získané z každé dis-
ciplíny se sečetly, součet pak určil 
celkové pořadí závodníků. 

Z chlapců ročníku 2003–2004 
byl nejlepší Hynek Bartoň z Kop-

řivnice následovaný Petrem Do-
čkalem z TJ Jiskra Otrokovice 
a Radimem Šudákem z Kopřivni-
ce. U ročníku 2005–2006 zvítězil 
Šimon Pekař z Uherského Hra-
diště, druhý byl Marek Matýska 
z Valašského Meziříčí a bronzový 
Michal Kopecký z DDM Sluníčko. 
Dívkám  ročníků 2003–2004 kra-
lovala Nela Drozdová z Kopřivni-
ce,  stříbrná je Simona Horáková 
z DDM Sluníčko, bronz získala 
Ester Vančurová z Valašského 
Meziříčí. V ročníku 2005–2006 
se dařilo kopřivnickým děvčatům, 
v pořadí od nejlepší to byly Ema 
Feilhauerová, Nikola Chovaneč-
ková a Natálie Maternová.    (ano)


