
Koukněte, jak jsem hezká! Na Tři krále bude slavívat na-
rozeniny první otrokovická občanka roku 2015 Ella Zámeční-
ková. Narodila se 6. ledna; měřila 46 centimetrů a vážila 2,80 
kilogramu.  Představitelé města ji přišli přivítat 18. února – ma-
mince Kateřině přinesli květinu, Ellince přívěsek Kozoroha  
a panenku.   (ano), foto: Anna novotná  

Vážení spoluobčané, 
máme za sebou poměrně teplou zimu a po ní, zdá se, také teplý příchod jara. po zimě, která 
v letošním roce nebyla nijak krutá, se významně zvýší provoz na silnicích. objeví se tisíce 
řidičů, kteří své vozy v zimním období odstavili a nyní si opět zvykají na řešení dopravních 
situací. V měsíci dubnu nás čekají i Velikonoce, období koledování a návštěv. sváteční dny 
jsou spojeny s pořádáním řady kulturních a společenských akcí, zvyšuje se návštěvnost turis-
tických cílů, začíná se chatařit a chalupařit. pro velikonoční období je příznačná konzumace 
většího množství alkoholu. To bohužel platí i pro některé řidiče, cyklisty a také chodce. Koktejl 
nevyježděných řidičů, alkoholu na silnicích, zvýšená nervozita, aprílové počasí, to vše se může 
stát smrtelnou kombinací. 
Jarní dny jsou z hlediska teplot příjemné. Méně příjemný je pak pohled do statistik, kde narůs-
tají počty nehod, zranění a bohužel i úmrtí. Velmi nepříznivá je situace především u motocy-
klistů, kdy letos stačil jen jeden slunný víkend a již jedna motocyklistka v našem kraji zaplatila 
za jízdu na motocyklu daň nejvyšší. Chodci na tom nejsou o moc lépe. Ti by měli především 
pamatovat na to, že pokud nebudou dostatečně viditelní, mohou se velmi rychle stát obětí 
dopravní nehody. Také již zmiňovaný alkohol se ve zvýšené míře v tomto období podílí na 
dopravních nehodách nejen vozidel, ale také na nehodách chodců.
Zvýšenou pozornost řízení a také všemu, co se děje v okolí, především pak ve velikonoční  ne-
děli a v pondělí, by měli věnovat i ti nejzodpovědnější řidiči z důvodu možných chyb ostatních 
účastníků silničního provozu. 
bezpečný začátek motoristické sezony, bohatou a klidnou pomlázku.
 Ing. Zdeněk PAtíK, krajský koordinátor besIp
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Přehlídka 
Forbína 

Ellinka se představuje světudo Zlína povedou dvoje koleje, 
v Kvítkovicích má vést tunel

www.tcservis.cz

VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU
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Dlouho se o tom spekulova-
lo, nyní má ovšem projekt 
elektrifikace a zdvojkolejnění 
železniční trati Otrokovice–
Vizovice opravdu velmi dobře 
nakročeno k realizaci. Minis-
terstvo dopravy totiž schvá-
lilo a vyčlenilo na moderni-
zaci a elektrifikaci trati osm 
miliard korun. S přelomovou 
modernizací by se mělo začít 
v roce 2019.

co to znamená pro cestu-
jící? Mezi Otrokovicemi a  
Zlínem povedou dvoje kole-
je. cesta vlakem z Otrokovic 
do Zlína má trvat pouhých 
jedenáct minut. Maximální 
rychlost bude navýšena na sto 
kilometrů za hodinu. cestující 
vlakem na trati Otrokovice– 
Vizovice budou moci počítat 
s třicetiminutovým intervalem 
spojů, v úseku mezi stanicí 
Zlín střed a Otrokovice se do-
konce v době špičky předpo-
kládá patnáctiminutový inter-
val. Tyto osobní vlaky budou 
dále přímo pokračovat do Pře-
rova, Kroměříže a Uherského 
Hradiště bez nutnosti přepřa-
hat lokomotivu. Také má být 

zavedena i dálková rychlíková 
linka Zlín–Kroměříž–Brno, 
vlaky by měly jezdit v hodi-
novém intervalu.  

Již od roku 2013, kdy se za-
čala připravovat studie prove-
ditelnosti, Zlínský kraj postu-
poval jednotně a byl ve velmi 
úzkém kontaktu se starosty 
dotčených měst a obcí (Zlín, 
Otrokovice, Želechovice nad 
Dřevnicí,  Lípa nad Dřevni-
cí, Vizovice). „Zpočátku byla 
k projektu velká nedůvěra, ale 
jsem rád, že se nám jej společ-
nými silami podařilo prosa-
dit,“ řekl radní Zlínského kra-
je pro oblast dopravy Jaroslav 
Kučera. 

Nyní je ovšem na řadě aktu-
alizace územního rozhodnutí 
a poté získání stavebního po-
volení, výkup některých po-
zemků a výběr zhotovitele. To 
vše bude mít na starost Sprá-
va železniční dopravní cesty, 
která projekt připravuje tak, 
aby na něj bylo možné čerpat 
evropské peníze z Operačního 
programu Doprava. 

reálně příprava potřebné 
dokumentace k územnímu 

rozhodnutí a stavebnímu po-
volení zabere dva až tři roky. 
„Nynější schválení studie 
proveditelnosti je však prů-
lomovým okamžikem, kdy 
se po dvaceti letech podařilo 
odůvodnit zásadní moderni-
zaci celé tratě z Otrokovic až 
do Vizovic,“ doplnil Petr Pše-
nička z investičního odboru 
Správy železniční dopravní 
cesty.

Nedílnou součástí je i mo-
dernizace nádraží včetně otro-
kovického. Zcela průlomovou 
částí projektu je vybudování 
tří mimoúrovňových křižova-
tek. 

„Přejezdy jsou dnes na hra-
nici kapacity a navýšení vlaků 
na linkách by bránilo v plynu-
losti osobní i veřejné dopra-
vy,“ upozornil krajský radní 
pro dopravu. První křižovatka 
vznikne ve Zlíně na Podves-
né XVII – vyřešena má být 
podjezdem pod tratí. Zrušena 
bude stávající křižovatka I/49 
s přejezdem trati v městské 
části Prštné a mimo ni bude 
vybudován nadjezd. 

 Pokračování na straně 3
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Pro velký zájem veřejnosti se v sobotu 11. dubna od 14 hodin 
v Městské galerii znovu uskuteční

módní přehlídka historických oděvů
Součástí akce bude komentovaná pro-
hlídka výstavy Od krinolíny po mini-
sukni. Máte-li doma historický oděv, 
klobouček, rukavičky, kabelku nebo 
cokoliv jiného z odívání minulých gene-
rací, přijďte se nám pochlubit, případně 
si oděv obléci. Na hojnou účast se těší 
členové Klubu přátel historie a kurátor-
ka výstavy Pavla Hradilová.Výstava je 
veřejnosti otevřena denně kromě pon-
dělí od 14 do 18 hodin až do 26. dubna. 
 Vstup je volný. 

divadelní festival forbína byl tradičně přehlídkou dobré zábavy

Už  podeváté se předjaří v Ot-
rokovické BESEDĚ neslo 
ve znamení divadla. Nesou-
těžní přehlídka Forbína 2015 
tak na přelomu února a března 
opět nabídla převážně neváž-
nou podívanou. 

Hostem Forbíny, jediným 
profesionálním souborem 
přehlídky, bylo Slovácké di-
vadlo Uherské hradiště  s ko-
medií Michaela cooneyho 
Nájemníci. Domácí soubor 
Tyjátr Otrokovice sehrál hru 
carla Goldoniho Poprask 
na laguně, Divadlo Hvozd-

ná hru Michaely Doleželové 
a  romana Vencla Když se 
zhasne...

Zlínské divadlo Mandrago-
ra složené ze studentů Vyšší 
odborné školy umění Zlín 
sáhlo po románu Vladisla-
va Vančury rozmarné léto 
a Dětské kočovné divadlo 
Kyjov nastudovalo Operky 
na motivy pohádek Karla 
Čapka. Děti zpívaly v pohád-
kách O princezně Solimán-
ské, Loupežnické pohádce 
a Pošťácké pohádce.  

 Anna novotná

rozmarné léto. příběh nejen z plovárny v podání studentů 
Vyšší odborné školy umění Zlín.
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Poprask na laguně. příběh o tom, že naslouchat kdejakému drbu přináší jen další a další sváry 
odehrál na domovských prknech soubor Tyjátr. 

nájemníci. Hlavní hrdina komedie plné záměn a omylů přijde na vychytralý způsob, jak pohodlně žít z podvodně získa-
ných sociálních dávek. nájemníky sehrál host Forbíny, profesionální soubor slováckého divadla.

Když se zhasne... zhasnuté světlo mělo být spouště-
čem akce, jež povede k vytouženému rozvodu.

operky na motivy pohádek Karla Čapka. pohádky se zpěvy: o princezně solimánské, lou-
pežnická pohádka, pošťácká pohádka (na snímku).
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statistikové navštíví i otrokovické domácnosti
Český statistický úřad organizuje  i letos výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností v České republice. Smyslem toho-
to zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Vlastní še-
tření se koná od 21. února do 15. května. cílem je získat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. „Šetření se usku-
teční na území celé České republiky v 9 924 domácnostech, z nichž 
se 5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském 
kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 542 domácností ze 45 obcí, 
v Otrokovicích se týká celkem 16 rodin,“ informovala pracovnice 
Českého statistického úřadu ve Zlíně Barbora Židková. Pracovníci 
zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a pří-
slušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2015 a které jim 
vydá Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných poža-
davků zákona o státní statistické službě a podle zákona o ochraně 
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a pro-
cesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skuteč-
nostech ve smyslu zákona o státní statistické službě.   (ste)

otrokovice vyvěsily tibetskou vlajku
I v letošním roce se Otrokovice připojily k mezinárodní kampa-
ni Vlajka pro Tibet. Dne 10. března si vyvěšením tibetské vlajky 
na budovu městského úřadu připomenuly 56. výročí povstání Ti-
beťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno ar-
mádou Čínské lidové republiky. Při krvavém povstání proti čínské 
okupaci zemřelo 10. března 1959 na 80 tisíc Tibeťanů, přes milion 
lidí následně zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo vli-
vem hladomoru. „Vlajku Tibetu vyvěšujeme každoročně při příleži-
tosti výročí tibetského povstání již dvanáct let. chceme tím vyjádřit 
solidaritu a podporu nelehkého boje Tibeťanů za jejich práva,“ ob-
jasnil postoj otrokovické radnice starosta Jaroslav Budek.  (red)

otrokovice žijí cyklistikou
Možnost stát se partnerem a zapojit se do projektu cykloturistické 
Moravské stezky dostali 26. února podnikatelé z Otrokovic a Napa-
jedel. Prezentace se konala za účasti národního cyklokoordinátora 
Jaroslava Martinka z Asociace měst pro cyklisty, cyklokoordinátor-
ky Otrokovic renáty Krystyníkové a představitelů městské samo-
správy. „Zapojit se lze například zajímavým nápadem, jak celý pro-
jekt obohatit nebo co může nabídnout cykloturistům. Výsledkem 
bude propagace na letácích, webových stránkách Moravské stezky, 
a tím pádem vyšší návštěvnost v jeho podniku,“ uvedl národní cy-
klokoordinátor. Pro zájemce, kteří se schůzky nezúčastili, jsou ko-
ordinátoři k dispozici na e-mailech krystynikova@muotrokovice.
cz nebo jaroslav.martinek@cdv.cz. cyklisté mohou být časem spo-
kojeni nejen díky službám zapojených podnikatelů, ale také díky 
vlastní dobře odvedené práci při jarním úklidu cyklostezky v sobo-
tu 21. března. To budou ovšem muset na nějaký čas kolo odložit: 
úklid začíná v 10.00 hodin, přičemž lidé se mohou vydat na stezku 
ze čtyř stanovišť – od kruhového objezdu u ČOV, od lávky přes 
Dřevnici v ul. J. Jabůrkové, od hasičské zbrojnice a na cyklostezce 
na konci Trávníků. Na těchto místech budou čekat dobrovolníci, 
kteří dají brigádníkům pytle a rukavice. Akce se nekoná proto, že 
by cyklostezku neuklízely technické služby; jde i o společenskou 
událost a o to uvědomit si, že není pěkné odhazovat při cestování 
lahve či obaly od svačiny. Na brigádníky navíc čeká odměna při 
závěrečném opékání špekáčků u altánku při jezu za Otrokovicemi 
směrem na Zlín. „Úklid cyklostezky je jednou z doprovodných akcí 
v projektu Do práce na kole, do kterého se lze přihlásit na www.
dopracenakole.net,“ poznamenala otrokovická cyklokoordinátorka 
s tím, že letošní vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole se nově 
koná v Otrokovicích, a to 5. června. Doplnila, že milovníky jízdy 
na kole letos čeká ještě jedna novinka: možnost půjčit si kolo v půj-
čovně ČD BIKE. Půjčovna funguje v prostorách železniční stanice 
Otrokovice od 1. dubna do 31. října. Plánované zahájení cyklosezo-
ny na stezce podél Baťova kanálu se chystá na 18. dubna.  (ano)

Celoplošná deratizace města otrokovice
Odbor rozvoje majetku Městského úřadu Otrokovice  (OrM) 
oznamuje, že od 16. března do 30. dubna probíhá na území 
města jarní etapa celoplošné deratizace, prováděná společností 
SErVIS 3xD spol. s r. o., Olomouc. Občané i podnikatelské 
subjekty mohou nahlásit případná ohniska výskytu hlodavců 
(nory, uhynulé hlodavce aj.) na OrM. S případnými dotazy 
týkajícími se deratizace ze můžete obrátit na OrM, Ing. Da-
niela Hubáčková, tel. 577 680 414, e-mail: hubackova@muo-
trokovice.cz nebo na SErVIS 3xD, tel: 585 418 391, e-mail: 
servis3xd@servis3xd.cz.  (red)

AKtuálně Z městA

víCE AKtuAlIt nA www.otroKovICE.CZ

otrokovická knihovna se připojila k akci tátové čtou dětem

Město Otrokovice zve občany na 

vítání jArA sPojEné sE slAvnostním 
PŘEstŘIŽEním PásKy

u příležitosti úspěšné realizace projektu vjezdu do průmyslového areálu tomA
          neděle 12. dubna

program: 15.00 hudební a taneční vystoupení souborů z otrokovických škol
 16.00 slavnostní přestřižení pásky 
 16.20 skupina Podjezd 
 17.30 spuštění fontány

V dubnu loňského roku reali-
zovalo město Otrokovice pro-
střednictvím odboru dopravně-
-správního (DOP) anketu mezi 
obyvateli ul. Letiště. Důvodem 
pro anketu byl podnět občanů – 
přáli by si, aby do jejich lokality 
zajížděl autobus. V rámci anke-
ty byli osloveni všichni občané 
žijící v lokalitě Letiště starší 18 
let. Zde je vyhodnocení:
• v ulici Letiště je evidováno 
104 obyvatel, z toho 87 je star-
ších 18 let. Dopisem a dotaz-
níkem oslovil DOP všech 87 
osob. Vyplněný dotazník se vrá-
til od 19 osob (necelých 22 %).
• 17 osob z 19 požaduje zajíž-
dění linky do lokality Letiště, 
2 osoby vyslovily nesouhlas se 
zajížděním
• 17 osob z 19 využívá spojů 
MHD linky č. 55

• 7 osob z 19 využívá spoje, 
které zajíždějí na Pneumatikár-
nu (jedná se o spoje, které byly 
zavedeny pro Barum a TOT), 12 
osob z 19 těchto spojů nevyuží-
vá
• 15 osob z 19 požaduje zřídit 
novou zastávku v lokalitě Leti-
ště, 4 osoby z 19 nesouhlasí se 
zřízením zastávky v této lokalitě
• 7 osob z 19 považuje zastávku 
Pneumatikárna za dostačující, 
12 osob z 19 ji za dostačující 
nepovažuje
• většinou vysloven názor, aby 
spoj zajížděl v intervalu 2 hodin.

Obyvatelé cestují vozy MHD 
nejčastěji na Baťov (Spol. dům, 
Štěrkoviště), k lékaři, na úřad, 
na poštu, do Billy, Alberta 
a do Zlína.

Město požádalo Dopravní 
společnost Zlín–Otrokovice 

o prověření požadavku obyva-
tel. Byla předložena varianta, 
k níž mělo město připomínky.  
V současné době prověřuje 
Dopravní společnost Zlín–Ot-
rokovice další varianty, jak ob-
sloužit lokalitu letiště, a to jak 
po stránce technické (zda šířka 
komunikace umožní průjezd 
běžně nasazenými autobusy, 
které místo by viděli jako vhod-
né pro realizaci zastávky, zda 
se jen prodlouží linky MHD č. 
55, nebo se bude jednat o no-
vou linku apod.), tak i po strán-
ce finanční (jaký vliv bude mít 
rozšíření dopravní obslužnos-
ti na zatížení rozpočtu města 
apod.). 
mgr. renáta KrystyníKová,
vedoucí odboru dopravně-
-správního Městského úřadu 
 otrokovice

dopravní obslužnost lokality letiště

Základní informace o projektu
Název: „Vjezd do průmyslového areálu 
TOMA křížením se železniční tratí“
Termín realizace: 17. 3. 2014–30. 6. 2015
Investor: město Otrokovice
Zhotovitel: sdružení EUrOVIA cS a GJW Praha

Technický dozor a BOZP:
sdružení INFrAM/HBH – TOMA
Projektant a autorský dozor:
I M Projekt, inženýrské a mostní konstrukce
cena za stavební dílo: 102 061 351 Kč
Dotace rOP SM: max. 53 250 000 Kč

Mateřská škola Otrokovice 
otevírá v březnu opět zahradu 
na Baťově v ulici Zahradní 1202 
pro veřejnost. Zahrada je otevře-
na vždy ve všední dny v době 
od 16 do 18 hodin, a to pouze 

za příznivého počasí. Mateřská 
škola nabízí pro děti možnost vy-
užití sociálního zařízení. Hračky 
na pískoviště dětem přinesou 
rodiče. Vstup je pro děti do 7 
let, pouze za doprovodu rodičů. 

„rodiče sem mohou vzít své děti 
bez ohledu na to, zda navštěvují 
mateřskou školu či nikoliv. Tě-
šíme se na vás,“ pozvala ředitel-
ka Mateřské školy Otrokovice 
Magda Zycháčková.  (red)

mateřská škola otevírá zahradu pro veřejnost

Děti, ale i dospělí si nechali 11. března v Měst-
ské knihovně předčítat od tatínka Martina. ce-
lostátní projekt s názvem Tátové čtou dětem 
má povzbudit tatínky, aby byli ve čtení svým 
dětem aktivnější. Čtení z pohádkové knížky 
bylo jednou z několika březnových akcí, kte-

ré knihovna pořádá. Mezi další patřila beseda 
s fotografkou a cestovatelkou Lenkou Klicpe-
rovou, koncem března to bude opět něco 
pro děti: Noc s Andersenem. Více informací 
na internetoých stránkách knihovna.otrokovi-
ce.cz.  (ano), foto: Anna novotná

do Zlína povedou dvoje koleje, v Kvítkovicích má být tunel
dokončení ze strany 1
Kritickým místem je křížení 
kolejí a silnice II/655 na třídě 
Osvobození v Otrokovicích, 
které je zatíženo silnou automo-
bilovou dopravou a je zde i pro-
blematické křížení trolejbusů 

s železnicí. Pod touto křižovat-
kou bude vybudován železniční 
tunel. „Uplatněním tunelové 
varianty bude rovněž umenšena 
negativní role železniční dráhy, 
která v současnosti dělí město 
na dvě části. Budeme však usi-

lovat o to, aby realizace stav-
by následovala po dokončení 
obchvatu Otrokovic a po dobu 
výstavby železnice bylo zrušeno 
zpoplatnění severovýchodní části  
r 55,“ poukázal starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek.  (ano)



OtrOkOvické
nOviny4

Z jednání rady města otrokovice (rmo)
všechna usnesení rmo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Město Otrokovice vyhla-
šuje výběrové Ří-
ZEní nA PronájEm 
Prostor slouŽí-
CíCh K PodnIKání 
v ArEálu městsKé-
ho KouPAlIště v ot-
roKovICíCh, ulICE 
mánEsovA („bufEt“), 
nACháZEjíCíCh sE 
v budově Č .P. 1629 sto-
jící na pozemku na parc. č. St. 
3025, to vše v k.ú. Otrokovi-
ce, obec Otrokovice, o vý-
měře – 18,26 m2, dále pak 
„ostAtní PŘíslušEn-
ství“ (sklad, sprcha, zádve-
ří, předsíňka, Wc) o výměře 
– 13,31 m2 nacházejících se 
v téže budově, a dále čás-
ti pozemku parc. č.  429/13 
v k. ú. Otrokovice vČEtně 
ZPEvněné vEnKovní 
PloChy o výměře – 20 m2. 
Uvedené prostory jsou kolau-
dovány jako objekt pro bufet. 
Město Otrokovice pronajme 
uvedené prostory za násle-
dujících podmínek: 1. doba 
nájmu: po dobu letní rekre-
ační sezony 2015 s možností 
prodloužení na letní rekreač-
ní sezonu 2016, v návaznosti 
na provozní dobu Městského 
koupaliště
2. provozování bufetu a ven-
kovní zahrádky
3. minimálně nájemné (bez 
služeb): 120 000 Kč (0 % saz-
ba DPH) za sezonu, nájemce 
uhradí celé nájemné za jed-
nu sezonu, včetně zálohy 
na služby, nejpozději do 30. 
6. 2015,  resp. 30. 6. 2016
4. nájemce bude respektovat 
otevírací dobu dle provozní-
ho řádu Městského koupaliště
5. nájemce nebude používat 
skleněné obaly a skleněné 
nádoby

6. pronajímatel nezajišťuje 
vyjádření dotčených orgánů, 
která jsou nutná k předmětu 
podnikání
7. zákaz prodeje alkoholic-
kých nápojů vyjma piva
8. zákaz prodeje tabákových 
výrobků
9. účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede: návrh 
nájemného a doloží výpis 
z obchodního rejstříku, do-
loží čestné prohlášení o bez-
dlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zří-
zeným organizacím a dále 
podnikatelské zkušenosti 
s provozováním obdobných 
zařízení
10. před podpisem smlouvy 
vítěz výběrového řízení do-
loží originál potvrzení o bez-
dlužnosti ve vztahu k České 
správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, zdra-
votní pojišťovně a celnímu 
úřadu
11. zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zru-
šit a nevybrat žádnou z na-
bídek
12. uzávěrka výběrového ří-
zení: 1. 4. 2015 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhod-
nocuje na neveřejné schůzi 
rada města Otrokovice. Pro-
hlídku předmětných prostor 
je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případ-
ně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne 
Eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. Nabídky předa-
jí zájemci osobně nebo poš-
tou v zalepené obálce s ozna-
čením: „Výběrové řízení 
bufet – Městské koupaliště“ 
na adresu: TEHOS, s. r. o., 
k rukám jednatele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové ŘíZEní nA Pro-
nájEm Prostor slouŽíCíCh K PodnIKání, 
umístěnýCh v ArEálu rEKrEAČní oblAstI 
štěrKovIště v objEKtu bEZ Č. P., nacházející se 
na pozemku parc. č. st. 2692 v k. ú. Otrokovice, o celkové vý-
měře 16 m2 a dále část pozemku parc. č. 3359/1 v k. ú. Otro-
kovice včetně zpevněné venkovní plochy o výměře 18,5 m2. 
Uvedené prostory budou sloužit k účelu užívání jako stánek 
pro prodej nápojů, cukrovinek a zmrzliny. Město Otrokovice 
vyhlašuje výběrové řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
2. nájemné:  a) minimálně 6 500 Kč/měsíc (bez DPH)
b) bude hrazeno jednorázově před podpisem nájemní smlouvy  
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede: a) navr-
hovanou výši nájemného za pronajímané období a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku,
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným organizacím.
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu. 
5. Uzávěrka výběrového řízení:  1. 4. 2015 v 10.00 hod.   
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné 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 Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení stánek s ob-
čerstvením rOŠ “ na adresu: TEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, 
tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Z jednání rady města 
otrokovice 11. 2. 2015
radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 23 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
rMO schválila:
• Poskytnutí dotace ve výši 
7 000 Kč spolku rozumění, 
na jednorázovou akci Malovali 
tady s námi, konanou ve dnech 
2.–28. 2. 2015 v Městské ga-
lerii Otrokovice, dotace je 
určena na úhradu plakátů, po-
zvánek, bannerů, organizačně 
technického zabezpečení ver-
nisáže a drobného instalačního 
materiálu. Poskytnutí dotace 
ve výši 10 000 Kč Klubu přá-
tel historie města Otrokovice, 
na jednorázovou akci Od kri-
nolíny po minisukně, konanou 
ve dnech  2. 3.–26. 4. 2015 
v Městské galerii Otrokovice, 
dotace je určena na úhradu 
výstavního materiálu, pojiště-
ní a zapůjčení předmětů, gra-
fiky, instalačního materiálu, 
přepravu předmětů a fotoprá-
ce. Poskytnutí dotace ve výši 
10 000  Kč Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně na jednorázovou 
akci Den Salvatora, konanou 
dne 30. 4. 2015 v rekreační 
oblasti Štěrkoviště Otrokovi-
ce, dotace je určena na úhradu 
nákladů spojených s realizací 
akce, zajištění technického 
zázemí a programu. Poskyt-
nutí dotace ve výši 15 000 Kč 
Českému svazu včelařů, o. s., 
na jednorázovou akci VIII. 
Včelařská akademie s III. re-
gionální výstavou včelařských 
potřeb, konanou dne 12. 4. 
2015 ve velkém sále Otroko-
vické BESEDY, dotace je ur-
čena na úhradu nájmu sálu
• Poskytnutí dotace ve výši 
7 000 Kč Sdružení Děti fitness 
aneb Sportem proti drogám 
na jednorázovou akci Finále 
jednotlivců Děti fitness a Ae-
robic Tour, konanou ve dnech 
17.–18. 1. 2015, dotace je urče-

na na úhradu nájmu a ozvučení 
prostor Otrokovické BESEDY
• Vítěze výběrového řízení 
na pronájem prostor sloužících 
k podnikání U Kalíška v areálu 
rekreační oblasti Štěrkoviště 
nájemce paní Ivanu Kašíko-
vou, s dobou nájmu nejdříve 
od 1. 3. 2015 na dobu neurčitou 
• Vítěze výběrového řízení 
na pronájem prostor sloužících 
k podnikání v objektu č. p. 
1299, ul. Školní, nájemce pana 
radima Botka, s dobou nájmu 
nejdříve od 1. 3. 2015 na dobu 
neurčitou
• Souhlas se stavbou „rege-
nerace panelového domu SNP 
1176, Otrokovice“ na st. parc. 
č. 375, v k. ú. Kvítkovice u Ot-
rokovic, jejímž investorem 
bude Společenství vlastníků 
jednotek domu 1176, SNP, 
Otrokovice a souhlas se zvlášt-
ním užíváním místní komu-
nikace a chodníku na ul. SNP 
v Otrokovicích v rámci dané 
stavby
• Vyjádření města Otrokovi-
ce k revizi a návrhu změny 
ochranného pásma 2. stupně 
vodního zdroje Tlumačov – 
Kvasice
• Poskytnutí účelových finanč-
ních dotací na jednorázové 
akce mimořádného významu 
v oblasti sportu pro rok 2015 
ve výši a na účely dle přílohy 
k tomuto usnesení a uzavření 
smluv o poskytnutí dotací s or-
ganizacemi uvedenými v přílo-
ze k tomuto usnesení ve znění 
usnesení č. rMO/291/05/14

Z jednání rady města 
otrokovice 25. 2. 2015
radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 26 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnese-
ní. rMO schválila:
• V souladu s platným Statu-
tem ceny města Otrokovice 
vyhlášení Výzvy k podávání 
návrhů na udělení ceny měs-

ta Otrokovice včetně harmo-
nogramu udělování v roce 
2015
• Uzavření Dohody 03/2015 
o obsahu spolupráce při pořá-
dání Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež v roce 
2015 mezi městem Otrokovi-
ce a společností FILMFEST 
s. r. o., kterou se sjednávají 
konkrétní podmínky spolu-
práce při konání 55. ZLÍN 
FILM FESTIVALU v roce 
2015
• Uzavření darovací smlou-
vy mezi městem Otrokovice 
(jako obdarovaným) a Tep-
lárnou Otrokovice a. s. (jako 
dárcem),
• Změnu termínu plnění 
usnesení č. rMO/422/06/13, 
týkající se aktualizace Infor-
mační koncepce v dvouletých 
intervalech, nový termín:  
31. 12. 2015
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení č. 
rMO/21/01/14 s žadateli dle 
přílohy k tomuto usnesení a 
uzavření nájemních smluv 
na městské byty dle stejného 
usnesení se stávajícími ná-
jemci (navazující nájem) dle 
přílohy k tomuto usnesení a 
uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám na městské byty 
ve znění vzorového dodatku 
nájemních smluv dle usne-
sení č. rMO/22/01/14, bod 
2 a), se stávajícími nájemci 
(prodloužení nájmu) dle pří-
lohy k tomuto usnesení,
rMO se seznámila:
• S návrhem Změny č. 2 
územního plánu Zlína pro ve-
řejné projednání a neuplatňu-
je žádné připomínky
• S návrhem zadání územní-
ho plánu Bělov a neuplatňuje 
žádné podněty.
 jiří vEsElý, 
 místostarosta otrokovic

V lednu 2015 řešili strážníci 
Městské policie Otrokovice 
(dále jen MP) celkem 648 
přestupků. Z toho bylo zjiš-
těno a řešeno 89 přestupků 
proti veřejnému pořádku 
(neuposlechnutí výzvy, ru-
šení nočního klidu, veřejné 
pohoršení, znečištění a zá-
bor veřejného prostranství, 
černá skládka), 65 případů 
porušení Obecně závazné 
vyhlášky (dále jen OZV), 15 
přestupků proti občanskému 
soužití, 9 přestupků proti 
majetku, 17 drobných krá-
deží v obchodech. Dále byl 
v tomto období zjištěn jeden 
vrak vozidla. 

V jednom případě asisto-
vali strážníci MP při zdra-
votních potížích občana. 
Na území města byly naleze-
ny 2 použité injekční stříkač-

ky, které byly zlikvidovány. 
Strážníci MP odchytili 8 vol-
ně pobíhajících psů, kdy se 
v 6 případech podařilo zjistit 
majitele a psi jim byli vydá-
ni. Dva psi byli převezeni 
do psího útulku v Bulharech. 

V měsíci únoru 2015 
strážníci MP řešili celkem 
569 přestupků. Z toho bylo 
zjištěno a řešeno 90 přestup-
ků proti veřejnému pořádku 
(neuposlechnutí výzvy, ru-
šení nočního klidu, veřejné 
pohoršení, znečištění a zábor 
veřejného prostranství, černá 
skládka), 71 případů poruše-
ní OZV, 10 přestupků proti 
občanskému soužití, 4 pře-
stupky proti majetku, 7 drob-
ných krádeží v obchodech. 

Dále byl v tomto období 
zjištěn jeden vrak vozidla. 
Ve 3 případech asistovali 

strážníci MP při zdravotních 
potížích občanů. Na území 
města byly nalezeny 2 pou-
žité injekční stříkačky, které 
byly zlikvidovány. Strážníci 
MP odchytili 12 volně po-
bíhajících psů, kdy se v 10 
případech podařilo zjistit 
majitele a psi jim byli vy-
dáni. Dva psi byli převezeni 
do psího útulku v Bulharech. 

V průběhu měsíce února 
se uskutečnily 3 besedy se 
žáky 6. tříd ZŠ Mánesova, 
které byly spojené s prohlíd-
kou prostor MP. Besedy byly 
zaměřeny na historii MP, 
na povinnosti a oprávnění 
strážníků MP, jejich činnost, 
výstroj, výzbroj a techniku, 
a na rozdíl práce strážníků 
MP a policistů Policie Čr. 
 bc. tomáš Gromus, 
 velitel Mp otrokovice

oKénKo městsKé PolICIE

Z činnosti městské policie otrokovice za leden a únor



Letos už toho stihl osmnáctiletý 
Otrokovičan marek hAblo-
vIČ opravdu hodně. Na gala-
večeru České jezdecké federace 
převzal ve své kategorii cenu 
pro nejlepšího voltižního jezdce, 
jel závody v exotickém Kataru 
a k tomu se připravuje na starty 
v Itálii, na Slovensku, na české 
nominační závody a do němec-
kých cách jak na nominační zá-
vody, tak i na samotné mistrovství 
Evropy. Letošní maturant vyniká 
ve voltiži, zjednodušeně řečeno 
gymnastice na cválajícím koni. 
„Nominaci na mistrovství Evro-
py mám splněnou už z loňska, ale 
česká federace má nastavené, že 
se musí odjet alespoň dva závody 
pro kontrolu, že jezdec funguje. 
Také musím chystat koně, na kte-
ré jsem zvyklý,“ přibližuje.
Počítám, že vás při výběru to-
hoto sportu ovlivnili rodiče...
Dřív jsem dělal jiné sporty – 
fotbal, tenis, tak jako jiní kluci. 
Ve třinácti jsem přešel na voltiž, 
protože tam byl brácha, ségra 
a mamka. Mamka chtěla být 
vždycky u zvířat, jezdit s koňmi. 
Teď je lonžérka (tím, kdo vede 
koně, pozn. red.) a v podstatě 
vede náš oddíl v Tlumačově.  
Taťka jezdil jako malý kluk, ale 
jen chvíli. Do minulé sezony zá-
vodil i můj mladší bratr. Teď jsem 
v tomhle sportu aktivní já, moje 
mamka a sestra. 
s mnoha sporty je potřeba za-
čínat v raném věku, vy jste se 
s voltiží seznámil ve třinácti. 
jste výjimka, nebo je možné 
začít i později, a dosáhnout při-
tom dobrých výsledků?

Jde to, jak vidíte. (Úsměv.) Nej-
lepší je to ale třeba pro ty, kteří 
před tím dělali gymnastiku.  Kdo 
má gymnastickou průpravu, je 
pro něj třeba i v těch třinácti po-
měrně jednoduché začít. Mám 
rád koně, ale spíše mi jde o sa-
motné cvičení. K voltiži mě ne-
přivedli koně, ale to, že rád spor-
tuji.  Každopádně je to vzájemná 
práce, vzájemný vztah. Motivuje 
mě ale to, že zvládnu nějaký cvik, 
sestavu. Pro mě, který dělal jiné 
sporty, to byla docela skoková 
změna. Ale snažím se a doufám, 
že to dotáhnu na dobré příčky. 
Za těch pár let jste se sžil s va-
ším nejoblíbenějším koněm 
Paegasem. máte docela smůlu, 
že už s vámi necestuje na mezi-
národní závody...
Pro mě je docela jednoduché 
na něm cvičit, protože nemá 
takový vznos (při cvalu příliš 
nevyhazuje zadkem, jeho pohyb 
je poměrně  plytký, pozn. red.).  
Akorát teď s ním mají problémy 
rozhodčí, zvažuje se, že ukončí 
kariéru, nedaří se mu projít kon-
trolami – rozhodčím se nelíbí, 
jak chodí – možná má moc plyt-
ký vznos. (Úsměv.) Na Pegasovi 
stále trénuji, na závody už jej ale 
nebereme. V roce 2011 jsme jeli 
do Francie, kde nás po prvním 
startu kvůli Paegasovi diskvalifi-
kovali. A protože v průběhu zá-
vodů nejde koně změnit, museli 
jsme skončit. Byl to pěkně pro-
dražený výlet, dva dny tam, dva 
dny zpátky, výjezd za čtvrt mili-
onu. To už riskovat nebudeme…
jak dlouhá je vlastně závodní 
kariéra jezdce voltiže?
Většinou to závisí na zdravotním 
stavu – hodně nás končí kvůli 
zraněním. Znám lidi, co jezdí 
ještě v pětatřiceti, ale i ty, kteří 
skončili v osmnácti. Přece jen 
trpí všechny klouby a vlastně celé 
tělo. Já bych chtěl určitě závodit 
do takových šestadvaceti a pak 
být trenérem cvičenců, raději než 
třeba lonžérem. 
A kariéra voltižního koně?
Minimální věk pro závodního 
voltižního koně v České republi-
ce je šest let, v zahraničí sedm  – 
aby se ten rok nachystal na domá-
cích závodech a pak mohl vyjet 
ven. Délka kariéry je různá. Nyní, 

až v devatenácti, končil Katalin, 
jinak je to ale různé – asi jako 
s těmi jezdci. Voltiž je pro zví-
řata náročná – nejedeme na nich 
nějakým klidným způsobem, ale 
skáčeme, cvičíme na nich. Při-
tom potřebují pořád trénink, aby 
se udržovali, stejně, jako cvi-
čenci. Někteří koně tedy končí 
v patnácti letech, někteří vydrží 
do dvaceti.
setkala jsem se s připomínka-
mi, že voltiž ničí koním páteř. 
máte takové zkušenosti? jaká 
je ideální váha jezdce – liší se 
od dostihového žokeje? 
Tak to je jasné, žokej musí být co 
nejlehčí. (Úsměv.) Ukázkovým 

příkladem je padesátikilový pan 
Váňa. cvičit může i člověk, co má 
sto deset kilo, ale musí být zpev-
něný – aby to byly svaly. Je to ale 
složitější pro zvíře – potřebuje 
pak osvaleného velkého koně. I já 
mám problém najít vhodného, pa-
třím k těžším kusům. 
dokázal byste jet na koni i jako 
běžný jezdec, nebo vám jde 
„jen“ dělat gymnastiku?
Zvládl bych to myslím v poho-
dě, zkoušel jsem jezdit. Za prvé 
ale nemám čas a za druhé když 
člověk zároveň jezdí, má jiný styl 
sezení – musí mít prošláplé paty 
a zkracuje si šlachy. Takže pro 
mě je to kontratrénink. 

jak se snoubí vaše studium  
s voltiží, a co společenský život?
Trénuju dost často, takže je to 
těžké. Člověk si musí vybrat 
a poskládat priority. Já je mám 
ve sportu, ve škole zrovna neex-
celuju. Letos maturuji, takže to 
musím skloubit. Hlásím se na fa-
kultu tělesné kultury do Olomou-
ce, takže pak už by to mělo být 
z tohohle hlediska lepší. Pokud 
jde o společenský život, něko-
likrát do roka se účastním plesů 
a různých vyhlašování. Je to něco 
úplně jiného než diskotéky a je to 
fajn. 
jaké to pro vás bylo – být oce-
něn na galavečeru České jez-
decké asociace v Praze – my-
slíte si, že vás to ještě někdy 
potká?
Galavečer byl fajn. Potkali se 
nejlepší jezdci ve všech katego-
riích po dlouhé době, po zimě. Je 
to dobrá tradice a doufám, že se 
tam ještě podívám. Má kategorie 
je do jedenadvaceti let.  Mě je 
osmnáct, tak to bych měl mít ješ-
tě šanci se tam dostat. (Úsměv.)
Prozraďte vaše další kroky, 
sny voltižní i životní. v profi-
lu na stránkách tlumačovské 
voltiže píšete, že byste chtěl být 
palačinkář...
To už je dávno překonaný sen. 
(Úsměv.) Vznikl díky tomu, že 
na jedněch závodech byl chla-
pík, co vydělával strašné peníze 
na palačinkách. Přišlo nám to 
neuvěřitelně drahé, a přesto jsme 
si tam na ty palačinky zase zno-
vu šli, protože byly fakt dobré. 
Životní cíl ve voltiži je dotáh-
nout to na bednu na mistrovství 
Evropy, světa – prostě dobré 
umístění v prestižních závodech. 
V budoucnu bych chtěl poskládat 
tady v Tlumačově nějakou skupi-
nu. Teď je to špatné, protože není 
kůň ani moc schopná děcka – to 
je dané dobou. Pro mě je prestiž 
říct, že tlumačovský oddíl někam 
jel a něco dokázal. chtěl bych 
voltiž rozvíjet tady, neutíkat ně-
kam pryč. Životním cílem je udě-
lat bakaláře, odjet do zahraničí, 
možná tam i vydělat nějaké pení-
ze a pak přijet zpátky a mít svoje 
fitko. To si ale dokážu představit 
mít i v zahraničí.  
 Anna novotná
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na Paegasovi. Ryzák paegas je Markovým oblíbeným parťákem. 
nejen ty dva můžete vidět v akci například 25. dubna v Tlumačově. 
„přijít může úplně každý,“ zve Hablovič. snímky: Petr vIdEnKA

marek hablovič: K voltiži mě nepřivedli koně, ale to, že rád sportuji

V prvé řadě děkuji člověku, kte-
rý nelitoval peněz a času na zho-
tovení a vystavení varovných 
plakátků upozorňujících majite-
le psů a koček na nebezpečí.

Je správné trestat psa smrtí 
za to, že přirozeně, bezelstně 
uspokojí svou fyziologickou 
potřebu?  Nezaslouží postih 
jeho pán? Nastražuje travič/ka 
otrávené cigarety nebo nápoje 
na spoluobčany, kteří kdekoli 
po městě cíleně a bezohledně 
odhazují nedopalky, láhve a ple-
chovky od alkoholu? 

Nakolik je vůbec pes zodpo-
vědný za veškeré své chování? 
Ani patnáct tisíc let trvající do-
mestikace v něm nepotlačila 
jeho pudy, podstatu šelmy, lov-
ce. (To někdy vypluje na povrch 

i u člověka, jenž prošel daleko 
delším a intenzivnějším civili-
začním působením.) Není snad 
za nežádoucí chování psa vždy 
vinen jeho pán, tedy člověk?

Viděl/a někdy travič/ka, jak 
umírá pes/kočka po požití jeho/
její otrávené návnady? Nebo ho/
ji to uspokojuje? V této souvis-
losti uvádím, že asi před čtyřmi 
lety naházel/a travič/ka jedovaté 
nástrahy do několika oploce-
ných zahrad na soukromých 
pozemcích na křižovatce třídy 
Odboje a Wolkerovy ulice. Jed-
noho psa se podařilo zachránit, 
další asi tři zahynuli.

Je jednodušší otrávit psa než 
komunikovat s jeho pánem. Ale 
není to řešení. V každém přípa-
dě je v mých očích travič/ka zá-

keřný a zbabělý zločinec. Bylo 
by reálné lobbovat u příslušných 
poslanců, aby v parlamentu pro-
sadili zákon o splnění podmínek 
pro pořízení psa, jako je tomu 
u adopce dítěte? Pak by vlast-
nění psa a hlavně zodpovědnosti 
za něho byl dán právní základ, 
byla by vymahatelná a její ab-
sence postižitelná. 

Jestliže je již uzákoněno, že 
pes není věc, možná bude časem 
zákonem dáno, že o vlastněného 
živého tvora je třeba i náležitě 
a po všech stránkách, tedy i vý-
chovné, pečovat. 

Bylo by však třeba zajistit, 
aby důraz nebyl kladen na výši 
poplatku za povolení mít psa, 
neboť si tato zvířata jako jediné 
společníky často pořizují staří, 

osamělí a finančně málo zajiš-
tění lidé, ale především na záva-
zek důsledně se o psa starat. Je 
sice jasné, že nařízení o splnění 
podmínek pro vlastnictví psů by 
se obcházelo a že z jeho poru-
šování by někdo profitoval, ale 
tyto úvahy jsou velmi předčas-
né. 

Logicky se nabízí, že dalším 
krokem by byla podobně jako 
v dopravní oblasti namátková 
kontrola dodržování „pravidel 
psího provozu“ – kromě vyhra-
zených prostor „psího hřiště“ 
důsledné venčení jen na vodít-
ku, úklid po psu atd.  – a stejně 
jako na silnicích postihy  těch 
majitelů, kteří se dopouštějí pře-
stupků. To by však vyžadovalo 
posílení řad a pravomocí měst-
ské policie, což je zase otázka 
financí…

Možná že uskutečnitelnější 
by zatím bylo rozmístit na Baťo-
vě co čtvrt kilometru či na všech 
křižovatkách a nárožích menší 
odpadkové koše. Snad by ma-
jitelé váhající nést čtvrtkilový 
„poklad“ do vzdáleného kontej-
neru nebo ho pokoutně vhazovat 
do soukromé popelnice před ně-
čím domkem byli odpadkovou 
nádobou na dohled motivováni 
k úklidu po svém psu. Vyšly by 
na pořízení a provozování košů 
peníze třeba z poplatků za psy 
a odpady?

Zcela bezplatnou, avšak přes-
to nejobtížnější cestou by bylo 
nezůstávat lhostejnými k tomu, 
co nám vadí. Snažit se s problé-
movým majitelem psa slušně, 
neagresivně, ale důsledně do-
mluvit.  Alena dAňKová, 
 občanka města otrokovice

několik otázek k článku otrávené nástrahy na psy a kočky na baťově

 Z rEdAKČní Pošty

Marek Hablovič byl v lednu na 
slavnostním galavečeru čes-
ké jezdecké federace vyhlášen 
nejlepším voltižním jezdcem do 
jedenadvaceti let.
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březen/duben, Městská galerie, vstup volný
od KrInolíny Po mInIsuKnI
Výstava autorky Pavly Hradilové Odívání ve zlínském a otrokovickém regi-
onu v letech 1890–1965 potrvá do 26. dubna.

čtvrtek 2. 4.– čtvrtek 16.4., foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
Go Art – Výstava prací studentů otrokovického gymnázia. Prezentace 
malby, kresby a fotografií je doprovodnou akcí Festivalu gymnázií, který se 
koná v Otrokovické BESEDĚ 14. dubna. Od 18.30 veřejná akademie.

čtvrtek 9. 4. v 18 hod., velký sál, vstup volný
hlEdá sE otroKovICKý GoŤáK – Pořádá Odbor školství a kul-
tury MěÚ Otrokovice. 3. ročník městské finálové soutěže v sólovém zpěvu 
pro žáky 6.–9. tříd základních škol a nižšího stupně gymnázia.

pátek 10. 4. v 19 hod., velký sál, vstupné předprodej 280, na místě 310 Kč
věrA šPInArová A AdAm PAvlíK bAnd
Jedna z nejlepších a nejvýraznějších osobností českého popu a rocku  
s nezaměnitelným hlasem i projevem v jedinečném koncertu! Uslyšíte nej-
známější hity jako je Meteor lásky, Kouzlo bílejch čar, Bílá Jawa 250, ra-
ketou na Mars… a samozřejmě také legendární song Jednoho dne se vrátíš.

neděle 12.4., 9–17 hod., velký sál, kinosál, foyer, vstup volný
Český svaz včelařů
vIII. vČElAŘsKá AKAdEmIE A
III. rEGIonální výstAvA vČElAŘsKýCh PotŘEb
Pro členy ČSV a širokou veřejnost. Výstava včelařských potřeb a zařízení 
bude i venku mimo prostory Otrokovické BESEDY, výstava je prodejní. 

neděle 12. 4. v 15 hod., náměstí 3. května
vítání jArA  – Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti úspěšné reali-
zace projektu Vjezd do průmyslového areálu TOMA. 15.00 hod. hudební a 
taneční vystoupení souborů z otrokovických škol, 16.00 hod. slavnostní pře-
střižení pásky, 16.20 koncert skupiny Podjezd, 17.30 hod. spuštění fontány

pátek 17. 4. ve 20 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
diskotéka vaška vymětalíka aneb tAnEČní oldIEs Párty
Hudební koktejl – disco, pop a rock pro všechny generace. 

neděle 19. 4. ve 14 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika”
stAroměstsKá KAPElA – Slovácká dechová hudba ze Starého měs-
ta u Uherského Hradiště s kapelníkem Petrem Luběnou se představí přízniv-
cům dobré dechovky v dalším nedělním odpoledni.

pondělí 20. 4.–neděle 10. 5., foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
ZŠ Trávníky zve otrokovickou veřejnost 
výstAvA výtvArnýCh PrACí ŽáKŮ Zš trávníKy
Každoroční přehlídka výtvarných aktivit žáků této základní školy. 

úterý 21. 4. v 19 hod., velký sál, vstupné předprodej 240, na místě 270 Kč
vlAstA rEdl – KonCErt
Husličky, rehradice či Večer křupavých srdíček. redlovy písně, které už 
dávno zlidověly. Dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, folk a lidovou hudbu 
a podílel se na téměř šedesáti albech. Doprovodí špičkoví čeští i slovenští 
muzikanti M. Morávek, M.  Buntaj, M. Gašpar, B. Nedorost a M. Žáček.

sobota 25. 4., 9.00–13.00 hod., velký sál
jArní bAZárEK
rezervace stolů á 50 Kč v TIc, 571 118 103.

pondělí 27. 4.,  15.00–18.00 hod., foyer Otrokovické BESEDY 
KAbElKový vElEtrh  – Pořádá Naděje Otrokovice ve spolupráci se 
Zlínským deníkem. Sběrná místa v Otrokovicích: dům NADĚJE, Wolkero-
va 1274, café NADĚJE, Turistické informační centrum Otrokovická BE-
SEDA. Výtěžek bude využit na pořízení invalidních vozíků a doplňkových 
pomůcek pro klienty Domova NADĚJE Otrokovice.

úterý 28. 4., 19 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Komorní koncert z cyklu „Doteky paní hudby”
PoKlAd Písní A PísnIČEK – Barbora Martínková-Polášková – me-
zzosoprán, Jiřina Dvořáková – varhanní pozitiv. Mimořádný hudební záži-
tek, kde kromě skladeb B. Martinů, L. Janáčka a dalších uslyšíte také var-
hanní improvizaci na téma, zadané posluchači. 

Připravujeme na květen: 1. 5. Májová pouť, 10. 5.  Hulíňané – taneční od-
poledne s dechovkou, 12. 5. Jenom život – Igor Bareš v divadelním předsta-
vení, 17. 5. Tajuplný zámek – dětské divadlo, 21. 5. Lásky dvou plavovlásek 
– Duo Kamelie – romantický večer s povídáním a písněmi

čtvrtek 9. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Velká Británie 2014, 
123 min., titulky, přístupno od 12 let 
tEorIE všEho – životopisný, romantický, drama   
Stephen Hawking nosí na svém velmi nemocném těle jednu z nejchytřejších 
hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Sám možná nechápe, jak je možné, že jeho 
vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska. 

čtvrtek 16. 4., 17 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA 2015, 105 min., 
dabing, přístupno 
PoPElKA – dobrodružný, rodinný, romantický   
Elčin otec se po smrti její matky znovu ožení. Elka se snaží k maceše a jejím 
dvěma dcerám chovat vstřícně, a dělá vše pro to, aby se v novém domově 
cítily dobře. 

čtvrtek 16. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA 2015, 140 min.,
titulky, přístupno od 12 let
ryChlE A ZběsIlE 7 – akční, krimi, thriller  
Když se Dominic dozví z výhrůžného telefonátu, že autonehoda jeho ka-
maráda v Tokiu nebyla tak úplně nehoda, ale vražda, je donucen vyrazit na 
další divoké dobrodružství.

neděle 26. 4., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, Francie 2014, 85 min., 
dabing, přístupno 
AstErIX: sídlIště bohŮ  – 3d  – animovaný  
Píše se rok 50 před Kristem. celá Galie trpí v obležení Římanů... celá?!? 
Ale kdeže! 

čtvrtek 30. 4., 17 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, USA 2014, 125 min., 
titulky, přístupno 
ČArovný lEs  – muzikál, fantasy, dobrodružný, komedie  
Klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolové-
ho stonku a Lociky spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje 
pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice.

čtvrtek 30. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA, Velká Británie 2015, 
122 min., titulky, přístupno 
druhý bájEČný hotEl mArIGold  – komedie, drama 
Báječný hotel Marigold se stal útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu 
potrhlých britských penzistů. Teď už je plně obsazen stálými hosty a jeho 
manažerka i majitel chtějí své podnikání rozšířit. 

Připravujeme kino na květen: S tváří anděla, Noční běžec, Avengers: Age 
of Ultron, Šílený Max, Ovečka Shaun ve filmu

sobota 18. 4., cena zájezdu 400 Kč
mošÓň – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS; 5.20 
Malenovice U MLÝNA; 5.30 Otrokovice HOTEL SPOLEČENSKÝ DŮM; 
5.40 OTrOKOVIcKÁ BESEDA. Vstupné si hradí každý sám, bližší infor-
mace a rezervace míst TIc, tel. 571 118 103.

Karel ševčík: Portréty –  Člen Fotoklubu Beseda Otrokovice vysta-
vuje v interiéru Městské kavárny. (1. 3.– 26. 4.)

DUBEN

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

jiné

Kino

Zájezdy

Paličkovaná krajka je právem 
nazývána královnou textilních 
technik, neboť je náročná na 
dovednost, pečlivost, a hlavně 
technickou přemýšlivost oso-
by, která ji vytváří. Paličkování 
dovede nejlépe člověka odpou-
tat od starostí, celou jeho duši 
lapit do tajemného světa nití, 
kde má prostor fantazie spolu 
s logickým myšlením. Výstava 
prací krajkářek z kurzů paličko-

vání v Otrokovické BESEDĚ je 
nahlédnutím do světa pohádek. 
Samotný název výstavy, Ta-
jemství krajky, napovídá, že ná-
vštěvník zhlédne práce různých 
úrovní, od drobných cvičných 
prací začátečníků až po mistr-
ná díla zkušených krajkářek.  
Výstava je k vidění v dubnu v 
městské knihovně na Baťově.  
 Ing.  Zdenka KoutKová, 
 vedoucí kurzu paličkování

V sobotu 7. března se taneční skupiny 
FATIMA a SAFIrA z Otrokovické 
BESEDY zúčastnily orientální soutěže 
TANcEr cUP ZLÍN. FATIMA před-
vedla španělsko-orientální tanec a SA-
FIrA choreografii s prvky výrazového 
tance s názvem Černá labuť. Oběma 
skupinám se podařilo vybojovat ve své 
kategorii krásné třetí místo. Poděková-
ní patří i lektorce a choreografce Lence 
Navrátilové, která dovedla tanečnice  
k tak skvělému výsledku.  (nav)
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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 
 

dva bronzy z tAnCEr CuPu tajemství krajky poodhalí knihovna na baťově



 

 

 
 

Mateřská škola Otrokovice Vás srdečně zve na 
 

 

 

 
 

dne 24. března 2015 v 1500 hodin 

ve velkém sále Otrokovické BESEDY 

VSTUP VOLNÝ 
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kalendář významných akcí

9. dubna, 18–19.20 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
otroKovICE mAjí tAlEnt aneb hlEdá sE otroKovICKý GoŤáK

Devět mladých zpěváků se utká v talentové soutěži Otrokovice mají 
talent. Vítěze pěvecké soutěže určí porota, současně se vyhodnocuje dle hlasova-
cích lístků cena publika. Přijďte podpořit mladé otrokovické talenty. 

30. dubna, 8.30–11.30 hod., rekreační oblast Štěrkoviště
dEn sAlvAtorA 
Policisté, zdravotníci i hasiči předvedou, v čem spočívá jejich práce. Příchozí 
budou svědky ukázky práce jízdní policie, výcviku policejních psů nebo zásahu 
na vodě. Vrcholem Dne Salvatora bude společný simulovaný zásah všech složek 
IZS. Více na www.cenasalvator.cz.
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MŠ Zahradní 1139   
zpěv a taneček Bum Bác 

MŠ Zahradní 1202    
vystoupení v anglickém jazyce 
s kratinkou pohádkou 
ANIMALS IN THE WOOD

MŠ Hlavní 1160 Pastelková   
taneční vystoupení 
Šmoulové v akci

MŠ Hlavní 1159 třída Koťátka   
taneční vystoupení Mravenčí ukolébavka

MŠ J. Žižky   
anglické pásmo básní a písní 
I LIKE MY BODY

MŠ K. H. Máchy      
taneční vystoupení Shakira   

MŠ J. Jabůrkové   
taneční vystoupení VečerníčekP

R
O
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velikonoce v naději
Otrokovická Naděje pořádá 26. března od 13 hodin v za-
hradě Domu naděje ve Wolkerově ulici tradiční jarmark.  

„chybět nebude ukázka pletení pomlázky a košíků 
z vrbového proutí, jarní dekorace, stejně jako občerstve-
ní. Pro děti je připravena od 15 hodin projížďka na ko-
ních. Na jarmarku naleznete všechno, co potřebujete 
k navození správné jarní atmosféry,“ vzkazuje fundrai-
serka Naděje renata Zezulková.  (red)

• MŠ Jana Žižky 1356 – tel.: 577 922 326, 607 004 464 
  ředitelka  Bc. Magda Zycháčková 
• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305, 607 004 463 
  vedoucí učitelka renata Ligasová
• MŠ Jožky Jabůrkové 1389 – tel.: 577 934 674, 607 004 465 
  vedoucí učitelka Marie Lobpreisová
• MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice) – tel.: 577 932 160, 
  607 004 462, vedoucí učitelka Aloisie Matuchová 
• MŠ Zahradní 1202 a 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 172, 607 004 460, 
  607 004 461, vedoucí učitelka Miloslava Latová 
• Oddělení pro děti ve věku 1–3 let Zahradní 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 103,              
607 004 467, vedoucí učitelka Silvie Staňková
• MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka) – tel: 774 858 098   
  vedoucí učitelka Markéta Vítková

Zápisy do mšo pro školní rok 2015–16
27. 4. až 28. 4., 10–16 hodin:

Zápis do loGoPEdICKé tŘídy 27. 4., 13–16 hodin:
(zde se dostaví i děti přijaté do mšo na doporučení logopedky)

20. 4. MŠ Jana Žižky 1356 
21. 4. MŠ Jožky Jabůrkové 1389  
22. 4. MŠ Zahradní 1139 a 1202 a Odd. pro děti ve věku 1–3 let    
23. 4. MŠ K. H. Máchy, MŠ Hlavní 1159, MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)   

K zápisu si přineste OBČANSKÝ PrŮKAZ a vyplněnou žádost o přijetí do MŠO 
a přihlášku ke stravování. Přijímání dětí proběhne dle stanovených kritérií, se který-
mi budete seznámeni při dnech otevřených dveří a od dubna na webových stránkách 
MŠO. Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.mso.wz.cz. 
 bc. magda ZyCháČKová, ředitelka Mateřské školy otrokovice, p. o.

• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305, 607 004 463 
vedoucí učitelka renata Ligasová

dny otevřených dveří v jednotlivých zařízeních, vždy 9.30–11 hod.:   

 

Studenti a učitelé Gymnázia Otrokovice si dovolují pozvat veřejnost na
46. roČníK fEstIvAlu GymnAZIálníCh souborŮ

Nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů a jiných hudebních těles, 
dramatických souborů, tanečních skupin aj., kdy účinkujícími jsou 
studenti gymnázií a vedoucími uměleckých těles kantoři, se koná  

ve velkém sále Otrokovické BESEDY 14. dubna od 9 hodin,  
v 18.30 hodin se s vámi rádi setkáme na slavnostní večerní akademii!

úterý 24. března v 17.00 hod. v hudebním sále Společenského domu na Baťově

bEsEdA s obČAny
Setkání představitelů města s veřejností.  Přijďte, jste srdečně zváni.

K debatě s vámi a k odpovědím na vaše dotazy jsou připraveni starosta Jaro-
slav Budek, místostarosta Jiří Veselý a členové rady města Otrokovice.

Putování Po Proudu je třetí ročník osvě-
tové akce – putování dospělých autistů 
po České republice. Na konci etap je 
každý den uspořádána beseda o životě 
lidí s autismem jako příležitost se putu-
jících na cokoli zeptat, na některých se 
objeví odborníci na autismus nebo lidé, 
kteří jsou s autismem nějak spjati jako 
například náš příznivec, herec a mode-
rátor Jaroslav Dušek. 

V letošním ročníku bude putování 
štafetové – autisté se budou na jednot-
livých etapách střídat. Půjdou vždy dva 
poutníci, ale stejně jako v minulých roč-
nících se kdykoli může přidat i kdokoli 
další a jít s nimi celou etapu nebo tře-
ba jen kousek trasy, jak si kdo troufne. 
Důležité je zúčastnit se, dát putujícím 
i ostatním autistům v Čr i jinde najevo 
svou podporu a sympatie. 

Každý, kdo se takto přidá alespoň 
na část cesty, dostane na památku malý 
dárek. Letos navíc na stránkách Adven-
toru bude možné pomocí sledovacího 
zařízení vidět, kde se momentálně pu-
tující nacházejí a budete mít možnost 
kdekoliv se k nim připojit nebo je ale-

spoň na cestě pozdravit, zamávat jim. 
Letošní trasa bude mít 411 kilometrů 
a putující tuto vzdálenost ujdou v obdo-
bí od 9. do 23. dubna. Jednotlivé trasy 
měří v průměru kolem třiceti kilometrů, 
nejdelší etapa letos měří 40, nejkratší 
23 kilometrů. A proč název Putování 
Po Proudu? Voda je živel, poznatelný 
všemi smysly: je vidět, slyšet, cítí ji 
kůže, nos i jazyk – a to vše na mnoho 
způsobů. Kromě toho autisty obecně 
přitahuje voda – rádi se koupou, rádi 
ji pijí a rádi si s vodou hrají. Proto pu-
tující stejně jako loni i tentokrát vyrazí 
po proudu řek, a to hned dvou – Bečva 
a Morava.

Nad etapou, která 16. dubna pove-
de z Kroměříže do Otrokovic, převzal 
záštitu starosta Mgr. Jaroslav Bu-
dek, který putující osobně pozdraví 
před MěÚ Otrokovic v 15.30 hodin. 
Beseda s putujícími se uskuteční té-
hož dne v obřadní síni MěÚ od 17.00 
hodin. rádi vás přivítáme a zodpo-
víme vaše dotazy. Bližší informace:  
www.adventor.org/putovani-2015
 Elen bArČIšová, adventor, o. s.

Putování Po Proudu 2015  – akce na podporu osvěty autismu
2. 4., 9– 16 hod. 
den otevřených dveří  
o velikonočních prázdni-
nách
cVČ Baťov
Otevřená herna, tělocvič-
na, velikonoční tvoření za 
drobný poplatek.

2. 4., 10–17 hod. 
velikonoční řádění na do-
pravním hřišti
Dopravní hřiště Trávníky
Po zimní přestávce se opět 
otevírají brány dopravního 
hřiště. Autíčka, překážková 
dráha, prohazovadla, des-
kové hry a mnoho dalšího.
cena: zdarma, jízda na au-
tíčkách za mírný poplatek

duben–květen ve všední 
dny 15–19, víkendy a st. 
svátky 10–19 hod.
dopravní hřiště pro ve-
řejnost
cena: zdarma

dle otevírací doby DDM
výstava výtvarné soutěže 
moje pohádková bytost 
DDM Trávníky
Přijďte si prohlédnout vý-
stavu z výtvarné soutěže 
Moje pohádková bytost.

22. 4., 15–18 hod.
den Země
Park před poliklinikou 
Přírodovědně zaměřené 
hry, ale i spousta dalších 

atrakcí pro děti i dospělé. 
Vstup zdarma, stánky zpo-
platněny.

24.–25. 4., od 18 do10 hod.
Čarodějnické nocování
Čeká vás pálení čarodějni-
ce, opékání netopýrů, hry, 
soutěže a čarodějnická dis-
kotéka 
cena: 250 Kč

24. 4., start 16–17.30 hod.
Pálení čarodějnic
TZ Štěrkoviště
Trasa plná čarodějnických 
úkolů, opékání špekáčků. 
V 18.00 pálení čarodějnice. 
Trasa vhodná pro kočárky. 
cena: 20 Kč dospělí, 
30 Kč dítě

vítěznou slivovici má tentokrát přespolní soutěžící
V sobotu 21. února se již pošesté sešli v hospůdce u Zvona účastníci tradičního ot-
rokovického koštu slivovice, Memoriálu Antonína Nováka a jako každý rok bylo  
z čeho vybírat. „Hodnotící letos vybírali z pětadvaceti kvalitních vzorků. První místo 
letos obsadil Evžen Lasák s Malenovic, jako druhý se umístil Karel císař z Otrokovic   
a pěkné třetí místo obsadil loňský vítěz Alan Zpěvák rovněž z Otrokovic. Všichni se už 
moc těší na další ročník,“ zhodnotil spolupořadatel akce Hynek Bršlica.  (red)
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MUDr. Eva TILŠAROVÁ 
nová ambulance 

aleRGOlOGIe 
a klInIckÉ 

ImUnOlOGIe 
Kroměříž, Moravská 51 

(Polimed centrum)
Telefon k objednání 

725 828 736, 573 336 500 
Krátká objednací doba 
www.kromeriz-alergo.cz

otroKovICKé novIny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. 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 9 100  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 Otro-
kovice,  tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Vlastimil Bukovjan, Mgr. Michal Mynář, 
Ing. Anna Novotná, Bc. romana Stehlíková, Mgr. Jiří Veselý, Mgr. Marta Zakopalová. šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 
+ DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novotná. tisk: Hart press, spol. s r. o., distribuce: Česká pošta,  
s. p.,  nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

masky na tradiční obchůzce. na sobotu 14. února letos vyšlo tradiční vodění medvěda, které pořádají kvítkovičtí i otrokovičtí dobrovolní hasiči. na trase, kterou 
se opět po roce vydali, je domácí vítali a hostili chlebíčky, koláčky, ale i dobrotami v tekutém stavu.  (ano), snímky: martina fojtíKová  

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny 
do schránky, jsou k vyzvednutí v Turistic-
kém  informačním centru v přízemí Ot-
rokovické BESEDY od středy 25. března.

V sobotu 21. února proběhl 
v otrokovickém gymnáziu již 
4. ročník GOfestu. Návštěvní-
ky čekal bohatý program plný 
skvělých uměleckých vystou-
pení našich studentů. Když mi 
byla nabídnuta možnost spo-
lupráce na této akci, nemohl 
jsem odmítnout. Získal jsem 
spoustu cenných organizačních 
zkušeností a také se spřátelil se 

spoustou mladších i starších 
studentů, se kterými jsem do-
sud neměl příležitost mluvit. 
Myslím, že GOfest prezentuje 
školu jako místo studia a pod-
poruje přátelské vztahy bez 
ohledu na věk. To dělá GOfest 
tak ojedinělou akcí. A vy mů-
žete být její součástí.  
 robin ZElíK, 
 Gymnázium otrokovice

Gofest počtvrté 

fašank v ulicích otrokovic: veselice pro maskované i pro diváky

RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
Lzve ve dnech 11.–12. dubna na

 gURmÁNSKý VÍKEND
konfitovaná a pomalu pečená masa, domácí 

hALUšKY A jiNé DObROTY
dollY = vYhlášená domácí kuchYně
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střední průmyslová škola organizovala soutěž Enersol
V pátek 27. února organizovala 
SPŠ Otrokovice – regionální 
vzdělávací centrum Zlínského 
kraje již poosmé krajské kolo ce-
lostátní soutěže Enersol. Soutěže 
se zúčastnilo 19 prací z osmi 
středních škol.  Porota vybrala 
sedm prací, které budou repre-

zentovat Zlínský kraj na celo-
státní konferenci v Mohelnici. 
Za naši školu nás reprezentovali 
radek Hůlka s prací, která se vě-
novala Vodní elektrárně Spytih-
něv, Milan Balajka se svou prací 
věnující se kompaktním žárov-
kám a Daniel Kubový s prací 

věnovanou solárním panelům. 
Jsme rádi, že se naši žáci účast-
nili s velmi vydařenými projek-
ty. Přejeme radkovi Hůlkovi, 
který postoupil do celostátního 
kola v Mohelnici, hodně štěstí.
 radka EvjáKová, 
 spŠ otrokovice

doučím matematiku. 
Zn. Zš a sš

InZErCE

Anglický značkový second 
hand DÁJA v Otrokovicích na 
nádraží pro vás připravil SLE-
VY 50 % ve dnech 23.–24. 3. 
Nově: SPOrT, KOŽENÉ BUN-
DY. Těšíme se na vaši návštěvu.

Prodejna krmiv a masa pro 
psy Otrokovice Baťov (Prior) na-
bízí drůbeží, hovězí, telecí, rybí 
maso od 22 Kč/kg, krmné směsi 
pro drůbež, nosnice, králíky a ze-
lené hojení (i peluška, svazenka). 
Tel.: 724 188 450, 724 106 031.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
stráŽníK městsKé PolICIE otroKovICE

Pracovní poměr na dobu určitou, nástup 20. 7. 2015
Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách města www.

otrokovice.cz v sekci volná pracovní místa.
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 10. 4. 
2015 v obálce označené heslem „VŘ strážník MP“ na adresu:
Městská policie Otrokovice, Bc. Tomáš Gromus – velitel MP, 

nám. 3. května 1341, 765 23 Otrokovice
vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného  

z  uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení. 
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči 

písemně informováni.

Podmínky udělení ceny města Ot-
rokovice pro rok 2015: 1. Město 
Otrokovice uděluje cenu města Ot-
rokovice (dále jen „cena“) za mimo-
řádný čin v různých oblastech lidské 
činnosti nebo za podstatný přínos pro 
rozvoj nebo propagaci města.
2. cenu uděluje Zastupitelstvo města 
Otrokovice 1x ročně na základě do-
poručení rady města Otrokovice. 
3. Nositelem ceny se může stát žijí-
cí fyzická osoba (bez omezení věku) 
s trvalým bydlištěm v Otrokovicích, 
nebo právnická osoba se sídlem 
v Otrokovicích, nebo žijící fyzická či 
právnická osoba, jejíž čin nebo čin-

nost mají přímý vztah k městu Otro-
kovice. 
4. Ocenění in memoriam lze udělit 
pouze v případě, dojde-li u fyzic-
ké osoby k náhlému úmrtí v době 
od schválení do slavnostního předání. 
5. Návrhy na udělení ceny mohou 
podávat fyzické a právnické osoby 
písemně na MěÚ Otrokovice – odbor 
školství a kultury do 30. dubna 2015.
6. Návrh musí obsahovat: a.) podrob-
né zdůvodnění za jaký čin – přínos 
a v jaké oblasti je cena navrhována,
b.) identifikaci navrhovaného (v pří-
padě fyzické osoby jméno a příjme-
ní, datum narození a adresu trvalého 
bydliště, v případě právnické osoby, 
přesný název a sídlo). 
7. Návrh stejného kandidáta může být 
podán i opakovaně, nebyla-li cena 
po předchozí kandidatuře udělena.
8. cenu předává starosta města 
na slavnostním večeru ke Dni vzni-
ku samostatného československého 
státu.  
Tato výzva je zveřejněna v souladu se 
statutem ceny. Podrobné informace 
podá MěÚ Otrokovice, odbor školství 
a kultury. 
 mgr. barbora šoPíKová, 
 vedoucí oŠK

Podmínky udělení titulu 
Osobnost města Otrokovice 
pro rok 2015: 1. Město Otro-
kovice uděluje titul OSOB-
NOST MĚSTA žijícím osob-
nostem za významný přínos 
pro rozvoj města a jeho pro-
pagaci.
2. Titul uděluje Zastupitelstvo 
města Otrokovice jedenkrát 
ročně zpravidla jedné osobě 
na návrh rady města Otro-
kovice.
3. Nejsou-li k udělení ceny 
dostatečné důvody, nemusí 
být roční periodicita dodrže-
na. 
4. Návrhy na udělení titulu 
mohou podávat právnické 
osoby, kolektivy i jednotlivci. 
Návrh musí obsahovat struč-
ný životopis kandidáta a odů-
vodnění návrhu (jeho zásluhy 
o rozvoj a propagaci města). 

5. Přihlášky přijímá MěÚ 
Otrokovice, odbor školství 
a kultury do 30. dubna 2015.
6. Titul Osobnost in memori-
am bude udělen pouze v pří-
padě, že u osobnosti schvá-
lené zastupitelstvem města 
dojde k náhlému úmrtí. V ta-
kovém případě bude předán 
nejbližším příbuzným pouze 
výtvarný symbol.
7. Titul předává starosta 
města na slavnostním večeru 
u příležitosti Dne vzniku sa-
mostatného československé-
ho státu.
Tato výzva je zveřejněna 
v souladu se Statutem titulu. 
Podrobné informace podá 
MěÚ Otrokovice, odbor škol-
ství a kultury.
mgr. barbora šoPíKová, 
 vedoucí oŠK

výzva k podávání návrhů na udělení 
Ceny města otrokovice 

výzva k podávání návrhů na udělení 
titulu osobnost města otrokovice 

sobota 18. dubna 
10.00 slavnostní mše svatá 
14.00 program v sokolov-
ně pro farní společenství 
a hosty 

neděle 19. dubna
15.00 svátostné požehnání 
v kostele
16.00 koncert Žesťové 
harmonie v kostele

oslava 20. výročí kostela sv. vojtěcha 



Dne 31. března oslaví pan  
josef KElnAr krásných 90 let. Dne 
6. dubna si zároveň připomínáme  
65 let jeho společného života s manžel-
kou růženou KElnArovou. Hod-
ně spokojenosti přejí děti s rodinami.

Přijměte co nej-
srdečnější podě-
kování za proje-
venou soustrast, 
slova útěchy, 

květinové dary i za posled-
ní doprovod mého manžela 
pana Ing. václava bábKA, 
který nás navždy opustil dne  
7. února 2015. Za celou rodinu  
Božena Bábková, manželka, 
 děti a vnoučata.

Dne 10. března  
jsme doprovo-
dili na poslední 
cestě našeho 
drahého, pana 
Emila mAŘíKA. Všem přá-
telům a známým patří náš dík 
za účast na pohřbu, květinové 
dary a slova útěchy. 
 Manželka a děti s rodinami. 

chtěla bych tímto vyslovit 
poděkování vedení chari-
ty sv. Anežky Otrokovice 
a všem zaměstnancům, kteří 
se zde podle mého názo-
ru poctivě starali a pečo-
vali o moji maminku, paní  
ludmilu lIláKovou, 
která zde prožila téměř 
čtyři roky poklidného stá-
ří. Ještě jednou všem 
za péči srdečně děkuji…  
 Ilona Opravilová.

Touto cestou bychom rádi 
poděkovali sestřičkám  
a pečovatelkám charitního 
domu sv. Anežky v Otro-
kovicích za profesionální 
péči o naši maminku, paní  
boženu ČErnou. 
 Děkuje rodina Černých.

Dnes, 20. března, uplynuly 3 smutné roky od úmrtí 
pana vladislava mAtulíKA. Vzpomínají manžel-
ka Anna a dcery Marcela a Ivana s rodinami.

Dne 23. března uplyne 1. smutný rok, co nás navždy 
opustila naše drahá prababička, babička a maminka, 
paní marie bEdnAŘíKová. S láskou vzpomíná 
syn Josef s rodinou.

loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou 
bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky na 
Tebe v srdcích si zachovají, kdo Tě měli 
rádi, stále vzpomínají. Dne 24. března 
uplyne 30 let od tragické smrti naše-
ho drahého, pana Petra šImoníKA. 

Dne 6. května si připomeneme 15. výročí úmrtí našeho drahého,  
pana bohumila šImoníKA. Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 27. března si připomeneme 5. výročí, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní  
bohumila ŘIháKová. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi, s láskou a úctou vzpomínají dcery 
Jitka a Eliška, vnučka Zuzana.

Dne 27. března by se dožil 80. narozenin pan  
jan GIbl. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
rodina Giblova a Špačkova.

Jen láska zůstane, ta smrti nezná. Dne 28. břez-
na uplyne 10 smutných let od úmrtí pana  
jiřího PEršínA. S láskou a úctou vzpomíná  
manželka Zdeňka a dcera Ivana s rodinou.

Dne 28. března by se dožil 90 let 
pan stanislav vACulíK. S láskou vzpomíná rodina.

Zhasly oči plné lásky, nezhasnou nikdy naše vzpo-
mínky. Dne 28. března uplyne 5 smutných let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila moje manželka  
a naše maminka, babička a prababička, paní  
jaroslava bráZdIlová. Stále s láskou a vděkem 

vzpomínají a všem, kdo vzpomenou s námi, děkují manžel, dcera  
a syn s rodinami.

Dne 1. dubna by se dožil 70 let náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan jaroslav frydryCh. S lás-
kou vzpmíná manželka Jitka, syn a dcera s rodinami.

Dne 1. dubna tomu bude 30 let od úmr-
tí paní františky oČAdlíKové a 
11. dubna vzpomeneme smutné 3 roky 
kdy zemřel pan františek oČAdlíK. 
Kdo jste je znali vzpomeňte s námi! 
Synové Pavel a František s rodinami.

Dne 3. dubna uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 
syn a bratr, pan Pavel frIdrICh. Měl život rád, ale 
nebylo mu dopřáno víz než 41 let. Vzpomíná na něj 
máma a bratr s rodinou. Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Dne 18. dubna uplynou 3 dlouhé roky, kdy nás opustil 
pan bohuslav dvoŘáK. Slzy oschly, ale bolest v 
srdci zůstává pořád. Moc nám, taťko, chybíš! Vzpomí-
ná manželka, dcera a rodiny Dvořákova a Haničakova.
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Kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel 
o kousek dál. V lednu to bylo 7 let, co 
nás opustil pan miloslav slánsKý  
a v dubnu uplynou 4 roky, kdy od nás 
odešla paní mária slánsKá. Kdo 
jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami.

odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. 
Dne 27. února by se dožila 80 let a 1. dubna jsme 
si připomněli 1. výročí úmrtí naší maminky, paní  
marie hElIKálKové. S láskou vzpomínají dcery 
s rodinami a bratr s rodinou.

Dne 2. března uplynul rok od tragické nehody našeho 
milovaného syna dušana KolAŘíKA. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina, bratr a kamarádi.

osud Ti nedopřál déle s námi být, ale v našich srdcích 
stále budeš žít. Dne 3. března 2015 jsme vzpomněli 4. 
výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababič-
ky a praprababičky, paní vojtěšky bArotové z 
Otrokovic. S láskou vzpomínají dcera, vnuci, vnučky 
a pravnučky s rodinami.

Dne 5. března uplynuly 4 roky co nás navždy opustila 
paní helena úšElová roz. vACulíKová. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná rodina.

Dne 6. března jsme vzpomněli 3. výročí od úmrtí paní 
stanislavy jordánKové. Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Dne 8. března uplynulo 17 let, kdy nás opustil pan 
Anastázius PoKoráK a zároveň 11. července 
vzpomeneme jeho nedožitých 85 let. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Emilie, dcery a syn s rodinami.

Ten, kdo zůstane navždy v našich srdcích, nikdy ne-
odejde. Dne 9. března uplynulo již 5 let od chvíle, 
kdy od nás odešel náš drahý, pan mgr. jiří šEvČíK 
z Otrokovic (rodák ze Zlína). Bylo mu pouhých 54 
let. Ve vzpomínkách zůstane navždy s námi! Prosím, 
kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na skvělého 
člověka, po kterém zůstalo v našich životech obrovské prázdno.  
S láskou manželka a syn s rodinou

Dne 10. března uplynulo 5 let, kdy dotlouklo zla-
té srdce naší maminky, babičky a prababičky, paní  
ludmily GAZdové. V tomto roce by se dožila  
90 let. Stále vzpomínají dcera Alena, vnuk Josef  
s rodinou a vnuk Milan s rodinou.

Dne 10. března uplynulo 12 let od úmrtí pana  
jaroslava mAChAly, jenž skonal ve věku nedoži-
tých 64 let. Stále vzpomíná manželka Krystýna, Krzy-
stof, s rodinou a Kristýna, dcera s rodinou. Vzpomeň-
te prosím s námi.

čas nemilosrdně běží a je smutno bez Tebe žít. nemá 
kdo poradit, kdo seřvát, kdo potěšit. Díky za to, čím 
jsi pro nás dva byla - starostlivou mámou i babičkou. 
Díky za každý den, co jsi pro nás žila... Dne 16. března 
by má máma a babička, paní marie vAnČíKová, 
oslavila „kulatých“ 80 let. S úctou a láskou vzpomína-
jí dcera Jana a vnuk Nicolas Mário. Děkujeme všem 
za tichou vzpomínku.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je náš čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Kdo Tě 
poznal, ten měl Tě rád, uměl jsi pohladit, potěšit, 
rozesmát. Dne 17. března jsme vzpomněli 4. výročí 
úmrtí pana jaroslava PoKusy. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají maminka Zdenka  
a sestra Světlana s rodinou.

Dne 18. března to bylo již 16 let, co odešel pan  
Arnošt bráZdIl. S láskou vzpomíná manželka, 
syn s rodinou, dcera s rodinou, vnoučata a pravnou-
čata.

sPolEČEnsKá KronIKA

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 přijímá Turistické informační centrum, 
Otrokovická BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod., So 8–12 hod.

InZErCE

v otrokovicích koupím 
byt 2+1 nebo 3+1, balkon  
výhodou. Tel.: 722 421 245.

hledám paní se ŽL na pedi-
kúru a manikúru v zavedeném 
kadeřnictví v Malenovicích. 
Nástup možný ihned. Informa-
ce na tel. 728 160 876.

studIo jAnA – KOSME-
TIKA, 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. 

olmAn sErvICE s. r. o. 
hledá pracovníky, osoby se zdra-
votním omezením, na úklidové 
práce v Otrokovicích. Pracovní 
doba 6–11.30 hod. Mzda 55 Kč/
hod. Volejte 730 186 797.

Prodám rotoped značky 
KETTNEr a běhací pás, cena  
1 000 a 1 500 Kč. Informace na 
tel. 777 760 565.

PoděKování

blAhoPŘání
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Měsíc březen znamená nejen 
příchod jara, ale pro vesla-
ře i ukončení  zimní přípravy 
a postupný přechod na vodu. 
Otrokovičtí veslaři mají za se-
bou kondiční přípravu v posi-
lovně a na trenažerech, která 
vyvrcholila v polovině února 
Mistrovstvím České republiky 
v Olomouci. Na mistrovství 
se kvalifikovali i otrokovič-
tí závodníci,  kteří se umístili 
na předních místech. Nejlépe 
si vedla dorostenka Valentýna 
Solařová, která si vybojovala  
stupně vítězů a získala bronzo-
vou medaili. Výborně si počí-
nal i junior Jan Šamánek, který 
se mezi o rok staršími juniory  
umístil na výborném 6. místě. 
V kategorii dorostenců se na 12.
místě umístil Ondřej Martínek.

Součástí kondiční přípravy 
bylo i několikadenní  zimní sou-
středění na běžkách na Kurzov-
ní chatě pod Pradědem. Zde si 
třicítka mladých veslařů prově-
řila svoji vytrvalost  na trasách 
v okolí mezi Pradědem a Červe-
nohorským sedlem. I když neby-
lo úplně ideální  počasí, dostatek 
sněhu  a upravené běžecké trasy 
umožnily absolvovat napláno-
vané kilometry na běžkách.

K závěru zimní přípravy patří 
každoročně i účast na vyhlašo-
vání nejlepších sportovců Ot-
rokovic za rok 2014. I zde měli 
veslaři zastoupení – v kategorii 

nejlepších kolektivů se na 3. 
místě umístilo družstvo mužů, 
kteří se o tuto poctu zasloužili 
výsledky na závodech a také mi-
mořádným výkonem na trenaže-
ru, kde překonali světový rekord 
Australanů. Společně dokázali 
jet bez přerušení  ve dne i v noci 
4 dny a za tuto dobu ujeli 1 
370 km.  Na 3. místě  v kategorii 
mládeže se umístili junioři  Jan 
Šamánek a Filip Novotný, kteří 
v roce 2014 získali tituly mis-
trů Čr na dvojce a na čtyřce.   
Na 1. místě v kategorii seniorů  

se umístila posádka dvojskifu 
Jan Solař a Martin Svízela, kteří 
získali v roce 2014 nejen tituly 
mistrů Čr, ale i reprezentovali 
Českou republiku na mistrov-
ství Evropy. Mezi oceněnými 
sportovci byly i trenérky Mar-
kéta Solařová a Zuzana Atarsia, 
které sklízely úspěchy se svými 
posádkami. V současné době se 
již začaly posádky připravovat 
na lodích. Ti nejstarší využí-
vají jarní prázdniny k přípravě 
v chorvatsku, kde jsou přízni-
vější povětrnostní podmínky 
k naježdění co největšího počtu 
kilometrů.  4. dubna již startují  
na mistrovství Čr na skifech 
a dvojkách na dlouhé  trati, 
které budou současně  kvalifi-
kací na nominační závody  pro 
českou reprezentaci na klasické 
trati 17.–19. dubna v račicích.

Zimní přípravu absolvovalo 
i žactvo, které  se rovněž připra-
vovalo v prostorách veslařského 
střediska a které se   koncem 
března  bude také  přesouvat 
na Moravu k výcviku na lodích. 
V dubnu se pak již příprava 
na lodích rozjede naplno.  Ves-
laři  současně nabízejí  možnost 
výcviku novým zájemcům z řad 
mládeže ve věku 11–15 let. Při-
hlásit se můžete na veslařské 
loděnici u přístaviště u trenérů 
každé pondělí a středu od 16.00 
hod.   jiří KubíČEK, veslařský 

 oddíl TJ Jiskra otrokovice

otrokovičtí veslaři před závodní sezonou

Valentýna solařová na mist-
rovství čR v jízdě na trenaže-
rech.

Filozofie vzdělávání na Zá-
kladní škole Trávníky stojí 
na pilíři otevřené férové školy, 
která se nebojí vzdělávat for-
mou inkluze i žáky zdravot-
ně či sociálně znevýhodněné. 
Z toho důvodu se stala ve škol-
ním roce 2014/2015 jednou 
z několika vzdělávacích insti-
tucí, které se zúčastnily celo-
státního ověřování katalogů 
podpůrných opatření. 

Tato podpůrná opatření 
vznikají jako reakce na nove-
lu školského zákona. Novela 
mění zavedená pravidla pro 
identifikaci znevýhodnění 
konkrétního žáka. Nejedná se 
jen o znevýhodnění zdravotní, 
ale také o znevýhodnění soci-
ální. Díky pozitivnímu přístu-
pu k integraci žáků do běžné 
výuky byla naše škola oslo-
vena s nabídkou ověřování 
katalogu podpůrných opatření 
pro žáky s oslabením v oblasti 
sluchového vnímání. celkem 
bylo do ověřování zapojeno 
na sto učitelů z celé České re-
publiky. Ti se stali odbornými 
konzultanty a poskytují infor-

mace a rady učitelům, kteří 
mají ve svých třídách běžných 
základních škol děti s postiže-
ním.

Ověřování spočívalo v reali-
zaci jednotlivých podpůrných 
opatření v konkrétních situa-
cích, se kterými se může učitel 
při výuce setkat, a v následné 
zpětné vazbě ve formě komen-
tářů a připomínek. Projekt trval 
od září 2014 do konce kalen-
dářního roku. Nyní materiál 
a komentáře k němu zpraco-
vávají odborníci z olomoucké 
univerzity, kteří materiál po-
stoupí MŠMT. Změna spočívá 
v rozdělení závažnosti znevý-
hodnění do pěti úrovní, přičemž 
katalog reaguje na možné situ-
ace a charakteristiky ve všech 
těchto úrovních. Poskytuje tak 
učitelům, asistentům a jiným 
odborný manuál pro jejich prá-
ci a eliminuje možné negativní 
důsledky ve vztahu znevýhod-
něný žák – výchovně-vzdě-

lávací proces. Jsme rádi, že si 
naší práce váží i odborníci z pe-
dagogických center a nevlád-
ních organizací zabývajících se 
férovým a otevřeným vzdělá-
váním dětí bez ohledu na mož-
né předsudky společnosti. 
Velmi potěšujícím faktem pro 
nás je, že jsme byli jako jedna 
ze tří škol v České republice 
osloveni Ligou lidských práv 
s nabídkou stát se na dva školní 
roky členem evropského pro-
jektu zaměřeného na zlepšení 
podmínek vzdělávání v Evrop-
ské unii. Naši učitelé by měli 
v rámci tohoto výjimečného 
projektu navštívit Španělsko, 
Maďarsko a Litvu, kde se bu-
dou konat mezinárodní setkání 
věnovaná vzájemnému učení, 
možnostem žákovských parla-
mentů či prevenci šikany. Ta 
je v tomto projektu klíčová.  
O získaných zkušenostech vás 
samozřejmě budeme prostřed-
nictvím Otrokovických novin 
informovat. 

 mgr. jan wurst,  
 ZŠ Trávníky, ověřovatel
Katalogu podpůrných opatření

ověřujeme, jak pomoci znevýhodněným žákům 

V úterý 17. února jsme měli ve 
škole vzácnou návštěvu. Při-
jela za námi autorka úspěšné 
fantasy ságy pro děti Sedmý 
smysl Ilka Pacovská. Při jejím 
vyprávění na chvíli ožili dra-
ci, jednorožci, sirény a hlavní 
postavy, děti nadané sedmým 
smyslem – smyslem pro magii, 
Hanky, Sváťa a rafan. 

Žáci se dozvěděli, jak vzni-
ká kniha od prvního nápadu až 
po ilustrovanou knihu v ruce. 
Získali odpovědi na své otáz-
ky: kde našla paní Pacovská 
inspiraci k příběhu, jestli její 
postavy mají svou předlohu, 
jak dlouho trvá napsat jednu 
takovou knihu, kdy vyjde další 

díl a mnoho dalších všetečných 
dotazů.  Na závěr besedy pro-
běhla autogramiáda a děti měly 
šanci si poslechnout kousek 
příběhu z úst samotné autorky. 
 mgr. šárka fránKová 
 ChytIlová, ZŠ TGM

beseda se spisovatelkou Ilkou Pacovskou

„Žijeme spolu a ne vedle sebe“ 
je vizí Mateřské školy Otro-
kovice – jejího pracoviště v 
Kvítkovicích. Motto přesně 
vystihuje, jak plyne život dětí 
a seniorů v přilehlém klubu 
důchodců. A tak to bylo i 24. 
února, kdy děti ze školky K. H. 
Máchy 266 (Kvítkovice) potě-
šily svým vystoupením seniory 
na výroční schůzi klubu. 

Děti se setkávají se seniory 
během celého roku a mezi již 
tradiční akce patří společné ká-
cení máje, mikulášská nadílka 

a oslava Dne matek. Ani senio-
ři na děti nezapomínají a vždy 
jim 1. června přijdou popřát k 
svátku a popovídat si.

A tak nezbývá než poděko-
vat všem, kteří tyto aktivity 
podporují a realizují. Vedení 
města Otrokovice, paním uči-
telkám i aktivním seniorům. 
Protože láska a úcta jsou ten 
nejkrásnější dar, který si může-
me dávat navzájem. 
 bc. magda ZyCháČKová, 
 ředitelka Mateřské školy 
 otrokovice

Žijeme spolu a ne vedle sebe

Ve čtvrtek 23. února jsme se 
zúčastnili návštěvy Městského 
úřadu v Otrokovicích. I když 
jsme si mysleli, že nás tam nic 
nepřekvapí (a že to zřejmě bude 
velká nuda), byli jsme příjemně 
překvapeni.

V obřadní síni nás přivítal pan 
starosta Jaroslav Budek. Věděli 
jste, že učil na naší škole? Kdy-
by se nestal starostou, mohl učit 
třeba zrovna nás. Povídal nám 
o tom, s čím můžeme na úřad 
přijít, co řeší za problémy a co 
město v budoucnu chystá. Pak 
předal slovo paní matrikářce, 
která nám vyprávěla o matrice, 
a to nejenom fakta, ale i docela 
zajímavé věci. Například o tom, 
jak postupovat a kam se obrátit, 
když si budeme chtít vytvořit 
rodokmen naší rodiny. Podkla-
dy můžeme dohledat až do 17. 
století, ale starší už ne, což je 
docela škoda. Ale dovedete si 
představit, kolik to musí dát 
práce? 

Povídání s paní matrikářkou 
bylo velmi zajímavé a poutavé, 
ale to jsme ještě nevěděli, že se 
na nás chystá paní kronikářka 
Věra Kramářová… To byl tepr-
ve zážitek! Viděli jsme kroniku 
města, podpisy prezidentů, do-
zvěděli jsme se, jak se píše kro-

nika a co paní Kramářová dělá, 
když se jí „povede“ nějaká chy-
bička. Její povídání nás natolik 
zaujalo, že nám paní Kramářová 
slíbila, že pokud budeme chtít, 
přijde za námi někdy do školy 
a budeme pokračovat. Moc se 
na to těšíme!

Naši exkurzi jsme zakončili 
návštěvou městské policie. I zde 
jsme byli vřele přivítáni a měli 
jsme tolik otázek, že jsme byli 
na policii o hodinu déle, než 
jsme plánovali. Zaujal nás i ka-
merový systém, o kterém jsme 
docela dlouho diskutovali. Od-
teď si budeme opravdu dávat 
pozor, abychom neudělali něja-
ký průšvih! 

Bohužel si nepamatujeme 
všechna jména našich hostitelů 
(na to my děti moc nejsme), ale 
chtěli bychom všem poděkovat. 
Návštěva se nám moc líbila 
a byli jsme příjemně překvape-
ni, že s námi nikdo nejednal jako 
s malými dětmi, ale cítili jsme se 
jako opravdová návštěva… 

Všichni se k nám chovali 
moc hezky a my jsme si odnesli 
spoustu zážitků i informací.
 Patricie vEČEŘová
 simona roZEhnAlová
 nicole hAstíKová
 žákyně 6. b, ZŠ Mánesova 

…mohl nás učit pan starosta

ZA blAnKou lAPČíKovou
Dne 17. února jsme se rozloučili s tragicky zesnulou 
předsedkyní Českého červeného kříže Kvítkovice paní 
Blankou Lapčíkovou. chtěli bychom jí poděkovat za její 
mnohaletou aktivní práci pro lidi nejenom v Kvítkovicích. 
Budeme na ni vzpomínat, jak uměla zorganizovat zábavné 
akce pro děti i dospělé.  Výbor ččK Kvítkovice
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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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nejúspěšnější sportovní kolektiv 3. místo TJ Jiskra 
otrokovice, oddíl veslování muži.

nejúspěšnější sportovní kolektiv 2. místo TJ Jiskra otrokovice, oddíl házené 
žen.

nejúspěšnější sportovec města petr čabla, uK Zlín, veslování 
(3.), Jan solař a Martin svízela, TJ Jiskra otrokovice, veslování  
(1.), Julia Dolečková, TJ Jiskra otrokovice, házená (2.).

Cena za celoživotní práci a dlouholetý přínos pro otro-
kovický sport Josef Vaňhara, Roman nemeček.

nejúspěšnější sportovec veterán Zdeňka 
plesarová, TJ Jiskra otrokovice, atletika. Mo-
derátor Vojtěch bernatský ji udělil zvláštní od-
měnu: přelet nad alpami. podobných vtípků měl 
pro sportovce více – například pytlík hrachu, po 
jehož snězení si může obdarovaný vytvořit vlastní 
perličkovou koupel.

nejúspěšnější trenéři. stanislav nebojsa, TJ Jiskra otrokovice, tenis, Markéta so-
lařová, TJ Jiskra otrokovice, veslování, Daniel Folta, FK panthers otrokovice, florbal 
(v zastoupení), Kateřina Chaloupková, TJ Jiskra otrokovice, aerobic, Štefan boršický, 
TJ Jiskra otrokovice, házená, Zuzana atarsia, TJ Jiskra otrokovice, veslování,
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město ocenilo nejlepší sportovce roku 2014, udělilo i zvláštní poděkování

nejúspěšnější sportovní kolektiv 1. místo Florbalový klub panthers  
otrokovice – florbal muži a.

Zvláštní poděkování František 
Tomášek, nejstarší aktivní sporto-
vec města otrokovice (90 let).

nejúspěšnější sportovec města Kateřina 
Chaloupková,  TJ Jiskra otrokovice, aerobic (6.), 
Michaela sekulová, TJ Jiskra otrokovice, házená 
(5.), stanislav nebojsa, TJ Jiskra otrokovice, 
tenis (4.). sportovcům popřál olympionik oldřich 
svojanovský (vlevo).

nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže Jaroslav Šmédek  – 
TJ Jiskra otrokovice, tenis (v zastoupení) (1.), barbora Karlíková, 
asC Zlín, gymnastický aerobic (2.), Filip novotný a Jan Šamánek, TJ 
Jiskra otrokovice, veslování (3.).

ovace publika. samozřejmě, že publikum tvořili z velké části sportovci nebo alespoň příznivci  po-
hybu. oceněné odměňovali potleskem i skandováním.

Sportovně společenská akce O sportovní slávě je 
poděkováním za činnost a výsledky, kterých ot-
rokovičtí sportovci dosahují. Letos se slavnostní 
večer uskutečnil 20. února v Otrokovické BESE-
DĚ. Tuto událost si nenechalo ujít na tři stovky  
sportovců a jejich fanoušků. Večerem provázel 
televizní sporťák Vojtěch Bernatský. Hosté Ol-
dřich Svojanovský, Jiří Daler a Pavel Mareš na 
pódiu pogratulovali oceněným společně s otro-
kovickými radními. K tanci i poslechu zahrála 
kapela Neo chess Sunny rNr Band.  (red)



Mládí Fc Viktoria Otro-
kovice se v zimě rozhodně 
nenudilo. Kluci absolvo-
vali turnaj minipřípravek, 
přípravek a dorostu. Nej-
aktuálnější soutěží byl 
v sobotu 7. března turnaj 
minipřípravek, kdy hráli 
domácí s Loukami, Štípou, 
Holešovem, Slavičínem 
a Pravčicemi. „Pořadí se 
nevyhlašovalo, medaile do-

stali úplně všichni,“ prozra-
dil sekretář Viktorky Libor 
Kvapil. 

To u turnaje přípra-
vek konaného 10. ledna 
a u continental cupu, který 
zabral čtyři únorové a jed-
nu březnovou neděli,  ne-
platilo. V continental cupu 
2015 byl tým Viktoria U17 
třetí z šesti (jednotlivé zá-
pasy viz tabulka). 

Lednový turnaj starších 
přípravek znamenal souboj 
šesti týmů, přičemž Vikto-
ria měla postavená dokon-
ce dvě družstva. Až po-
slední duel rozhodl o tom, 
že trofej vítězů si odnese 
tým SK Baťov. Na druhém 
místě skončil fotbalový 
klub z chropyně a medai-
le za třetí místo si odnesli 
chlapci z otrokovické Vik-

torie I. následovaní  Vikto-
rií II. U druhého, třetího i 
čtvrtého místa měly týmy 
shodně po sedmi bodech 
– o konečném pořadí roz-
hodly pouze vzájemné 
zápasy. Vítěz turnaje měl 
o jeden bod více.

Drobný dárek v podo-
bě propagačních předmětů 
města Otrokovice si odnes-
li všichni sportovci.  (red)

OtrOkOvické
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X. ročník memoriálu 
m. hlobila zná vítěze

Zimní turnaje prověřily mladé naděje fC viktoria

sK baťov 1930 –  ženy hledá dívky a ženy

vezmi si kopačky a přidej se k nám. tréninky jsou každé úterý od 16.30 a čtvrtek od 17 hodin 
tylova 727 otrokovice    www.skbatov.cz    facebook

Pod záštitou místostarosty Otrokovic 
Mgr. J. Veselého a předsedy KFS Zlín  
V. Hrubčíka se 14. února konal jubilej-
ní X. ročník mezinárodního turnaje žáků 
U13 v halové kopané Memoriál Mirosla-
va Hlobila. Kvalitně obsazeného turnaje 
se kromě tuzemských družstev Fc Fastav 
Zlín, SK HS Kroměříž, SFK Elko Hole-
šov a pořádajícího SK Baťov 1930 zúčast-
nily i dva slovenské celky – Lokomotíva 
Trnava a mladé naděje z našeho družeb-
ního města, MFK Dubnica nad Váhom. 
Hrálo se systémem „každý s každým“. 
roli  favorita potvrdili hráči Fastavu 
Zlín, kteří po zásluze obsadili první mís-
to. Dařilo se i slovenským hostům, když 
Lokomotíva Trnava obsadila druhé místo 
a MFK Dubnica nad Váhom místo tře-
tí. Nevděčná „bramborová“ medaile pak 
zbyla na domácí hráče SK Baťov 1930. 
Ty ale může těšit, že jako jediní dokázali 
obrat o body suverénního  vítěze turnaje 
Tescomu Zlín. Na pátém místě skončilo 
družstvo SFK Elko Holešov a šestí byli 
chlapci z SK HS Kroměříž. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhodnocen Viliam 
Toráč (Lokomotíva Trnava), nejlep-
ším brankářem Jakub Albert (Tescoma 
Zlín) a cenu pro nejlepšího střelce si 
s 8 brankami vystřílel Adam cyprian 
(MFK Dubnica n. Váhom). Turnaj měl 
výbornou sportovní i společenskou úro-
veň, kterou jen podtrhla osobní účast 
starosty Mgr. J. Budka, místostarosty 
Mgr. J. Veselého a předsedy KFS Zlín  
V. Hrubčíka. Ti společně předali ceny 
nejlepším družstvům a hráčům a popřáli 
jim mnoho sportovních i osobních úspě-
chů v jejich začínající fotbalové kariéře.  
 Petr trávníČEK, sK baťov 1930

minipřípravky. Medaili dostal každý účastník  
soutěže.  foto:  fC viktoria otrokovice

Postupem až do republikové-
ho finále se můžou v těchto 
dnech pochlubit florbalisté  
z Mánesky. Po několika letech 
se náš hvězdný tým probojoval 
až do celorepublikového kola, 
které se uskuteční  26.–27. 
března v Kopřivnici. Když 
uvážíme, že florbal patří mezi 
nejpopulárnější sporty na zá-
kladních školách, jedná se 
o mimořádný úspěch. Florba-
listé z Mánesky museli projít 
náročným postupovým sítem 
přes okrsková, okresní, krajská 
a kvalifikační kola a v Kopřiv-
nici nebudou chybět mezi šesti 
nejlepšími florbalovými druž-
stvy základních škol z celé 
republiky.  Pod vedením tre-
néra p. uč. Stanislava Šindlera, 
který družstvo trénuje, budou 
školu a město Otrokovice re-
prezentovat: Vojta churý, Pa-
vel Balusek, Lukáš Vodák, Jiří 
Vodárek, Lukáš Vaculík, Ví-
tek Zapletal, Dušan Zentrich, 
Daniel Čaňo, David Mňačko, 
Jiří Sotolář, Patrik Šiška, Jan 
rusek a Pavel Kolomazník.  
V minulosti totiž Máneska stá-
la u zrodu žákovského florbalu 
na Zlínsku, a zařadila se tak 
mezi nejúspěšnější školy v re-
publikových finále. V barvách 
Mánesky vyrostli i někteří 
pozdější reprezentanti České 
republiky a Panthers Otrokovi-
ce jako Karel Ťopek, bratři Jan 
a Martin Krkoškovi, Michal 
Nagy, Tomáš Sovják, Jaroslav 

Malina a další. Dvojnásobně 
nás těší, že se tento úspěch po-
dařil právě v jubilejním, osm-
desátém roce založení školy.  
Držme chlapcům z Mánesky 
v republikovém finále palce. 
 vlastimil buKovjAn, 

 ZŠ Mánesova

Zase po letech na republice Palát je mistrem Čr
O víkendu 11. a 12. dubna se 
chystá na žlutavském kopci 
divácky atraktivní závod ve 
sjezdu horských kol. cent-
rum závodu bude v kynolo-
gickém areálu za moravní 
lávkou. „Přijďte podpořit 
závodníky všech věkových 

kategorií – od začátečníků až 
po nejlepší jezdce z České re-
publiky a ze Slovenska,“ zve 
za pořadatele radim Matyák. 
Nedělní závod startuje v 11 
hodin. Vstup zdarma, ob-
čerstvení zajištěno. Více na 
www.bikecore.cz.  (red)

bike adrenalin v otrokovicích

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat 
servisní prohlídku svého vozu. 
Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení, 
podvozek, osvětlení, stav provozních 
kapalin i funkčnost klimatizace včetně 
diagnostiky vozidla.
To vše za akční cenu 199 Kč.

Využijte navíc 25% slevu na letní 
pneumatiky a nechte si u nás uskladnit 
zimní. A k nové sadě předních stěračů, 
které si po zimě zaslouží vyměnit, 
Vám přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit
také 10% sleva na vybrané střešní 
systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Dopřejte svému vozu péči 
v autorizovaném servisuSPRÁVNÝ ČAS PRO 

SEZÓNNÍ SERVIS

Untitled-903   1 13.3.2015   9:40:08

Otrokovický sledge hokejista David 
Palát hrající za SHK Lapp Zlín se 
může spolu s ostatními hráči týmu 
pochlubit titulem mistr republiky. 
Ve finále dne 6. března vyhrálo 
mužstvo  nad Pardubicemi 4:2. 
V dubnu odlétá tým na mistrovství 
světa do amerického Buffala.  (ano)

tabulka: výsledky turnaje dorostu Continental Cup 2015.

Continental
FC Viktoria 
Otrokovice 

Sokol 
Mladcová

Nedachlebice FC Slušovice FC Malenovice FC Kvasice

FC Viktoria 
Otrokovice Cup 1:2 6:1 3:1 5:1 0:3
Sokol 
Mladcová 2:1 - 2:2 1:5 4:3 1:6
Nedachlebice 1:6 2:2 2 1:4 5:2 0:5
FC Slušovice 1:3 5:1 4:1 0 3:0 5:2
FC Malenovice 1:5 3:4 2:5 0:3 1 4:1
FC Kvasice 3:0 6:1 5:0 2:5 1:4 5

CONTINENTAL CUP   2 0 1 5


