
Vítáme jaro. Ani letos neporušili žáci a učitelé základní 
školy praktické a základní školy speciální tradici a vydali 
se 24. března v průvodu k řece Dřevnici. První chlapec nesl 
Moranu, symbol zimy, kterou po písničkách odhánějících 
chladné dny a vítajících jaro vhodili do řeky.
  (ano), foto: Anna NoVotNá

Vážení spoluobčané, 

snad všem, kteří byli u toho, když se stavěl kostel sv. Vojtěcha, se nechce věřit, že už je to dvacet let.  
V roce 1995 byly završeny snahy, které mají počátek už ke konci 19. století, aby v otrokovicích byl 
postaven nový kostel. při příležitosti tohoto výročí vydává pan petr Věrný knihu „Dlouhá cesta“, 
která všechno toto opakované úsilí popisuje.  Dne 1. dubna 1995 proběhlo slavnostní posvěcení 
nového farního kostela, které vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jelikož toto datum letos 
vychází na Velikonoce, připomínáme si 20. výročí posvěcení v sobotu a neděli 18. a 19. dubna. 
V sobotu na slavnostní mši svatou s arcibiskupem Janem Graubnerem v 10 hodin je zván každý, kdo 
má zájem o účast. odpoledne ve 14 hodin je pro farníky a pamětníky stavby připraveno posezení 
na sokolovně, při kterém zahraje cimbálová hudba a bude prostor pro vzpomínky ze stavby kostela. 
Kromě toho proběhne prezentace, jak rozmanitým způsobem jsou prostory kostela kromě bohoslu-
žeb využívány. 
nejširší veřejnost je zvána také v neděli na vystoupení souboru žesťová harmonie v 16 hodin v kos-
tele. Tento soubor je nejmladším komorním sdružením zlínských filharmoniků. Tomuto koncertu 
bude pro věřící předcházet v 15 hodin svátostné požehnání. Kromě toho se výročí promítne i do pro-
gramu noci kostelů v pátek 29. května.
Věřím, že oslavy 20. výročí kostela mohou být jak pro křesťany, tak pro ostatní, pro které budova 
chrámu a jeho využití cokoliv znamená, příležitostí k pěkně prožitému programu. Těším se na setká-
ní se všemi, kteří pozvání přijmou. 
 P. Josef  ZeliNkA,  farář v otrokovicích

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

17. dubna 2015
číslo 4 - ročník 25
zdarma - neprodejné
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Pravidla na  
cyklostezkách 

  úVodNí sloVo

strana 2

Ocenění práce 
s dětmi 

Morena odplula po dřevnicisedmdesát let od konce 2. světové války

www.tcservis.cz

VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU
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Druhá světová válka, konflikt 
s šedesáti miliony obětí, který 
se přelil přes většinu států svě-
ta. Válečné utrpení se nevy-
hnulo ani Otrokovicím, přesto, 
že nebyly přímo na válečné 
frontě. Kromě strádání a nedo-
statku základních věcí potřeb-
ných k životu zaplatila řada 
Otrokovičanů či lidí spjatých 
s Otrokovicemi daň nejvyšší – 
vlastní život. 

Oběti 2. světové války 
jmenuje pomník na náměstí  

3. května: na něm jsou zazna-
menána jména pěti dětí, osmi 
žen, devětadvaceti mužů.  
Kromě nich mají náhrobní 
desky či pomníky ve městě že-
lezniční zaměstnanec Alfons 
Matěja, člen skupiny atentátní-
ků na říšského protektora Re-
inharda Heydricha Josef Val-
čík, četník František Hložek.

I díky jejich obětem je mož-
né oslavovat začátkem května 
konec 2. světové války: Otro-
kovice osvobodila ruská a ru-

munská vojska. Stalo se tak  
3. května, a oslavy se proto 
soustřeďují právě na nadchá-
zející dny.

Konec války připomíná 
při svých literárních besedách 
o partyzánském odboji na Va-
lašsku a o osvobození Otro-
kovic od nacistické nadvlády 
čestná občanka města Věra 
Kramářová.  Přednášky měly 
velký ohlas ve všech třech klu-
bech důchodců. 

 Pokračování na straně 3

slAVNosti sVoBodY V otRokoViCíCH
                          Program akcí k 70. výročí konce 2. světové války

neděle 3. května 2015  
10.30 bohoslužba za padlé a oběti  2. světové války v kostele sv. Vojtěcha
11.45 pietní akt u pomníku na nám. 3. května
 
pondělí 4. května 2015  
16.00 vernisáž „Na prahu svobody – 70. výročí osvobození Otrokovic“ s vyhodnocením lite-
rární soutěže žáků otrokovických základních škol v Otrokovické BESEDĚ

středa 6. května 2015 
8.15 Po stopách partyzánů  – zájezd do Hošťálkové a na Troják (odjezd od Otrokovické  
BESEDY. Na zájezd je nutné se přihlásit předem v Turistickém informačním centru  
v Otrokovické BESEDĚ, počet míst je omezen kapacitou autobusu.)       
                            
pátek 8. května 2015  
14.00 zábavné odpoledne s vojenskou a bezpečnostní tematikou pro rodiny s dětmi na Štěr-
kovišti – výstava vojenské historické techniky, přehlídka Českého červeného kříže, Městské 
policie Otrokovice, záchranářů nebo hasičů
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Město ocenilo práci s dětmi ve školách i při volnočasových aktivitách

Letos již poosmé město Otrokovice ocenilo osobnosti za úspěš-
nou pedagogickou práci a za jejich profesionální a lidské kva-
lity. Současně již počtvrté bylo vysloveno veřejné uznání pra-
covníkům, kteří se dlouhodobě, dobrovolně věnují přímé práci 
s dětmi a mládeží ve svém volném čase. Dne 31. března pře-
vzalo cenu v Otrokovické BESEDĚ osm pedagogických osob-
ností. Od příštího roku by k ocenění učitelů mateřské školy, zá-
kladních školá a základní umělecké školy měla přibýt ocenění 
pedagogů ostatních škol působících ve městě. Přidá se cena pro 
jednoho mladého pedagoga do třiatřiceti let.  (ano)

oceněna krajem. Ivana bezděková, učitelka ZŠ TGM, byla 
za svou práci oceněna Zlínským krajem. Cenu převzala v Mu-
zeu Jana amose Komenského v uherském brodě.

Školní psycholožka. lenka Zvoníčková po-
máhá řešit trable dětem, rodičům i pedagogům  
v ZŠ Mánesova.

tablety i školní parlament. pavlína Heren-
tinová mimo jiné využívá moderní výuku s pomo-
cí tabletů, vede také školní parlament.

Péče o nejmenší. o to, aby ani před školní do-
cházkou nerostly děti jako dříví v lese, se stará 
lenka stackeová z Mateřské školy otrokovice.

sluníčko. Dům dětí a mládeže sluníčko nomi-
noval na cenu za práci s dětmi evu Doležalovou, 
která má základnu v Centru volného času baťov.

Rybář externista. pavel Chromek vede externě 
rybářský kroužek. V DDM ale působí i jako správ-
ní zaměstnanec.

starost o děti před a po vyučování. Rena-
ta Dovrtělová, vychovatelka školní družiny ZŠ 
Trávníky.

Jsem tu jen pro ně. Úsměv a pochopení pro žáky ZŠ prak-
tické a ZŠ speciální nikdy nechybí učitelce Jaroslavě Hradilo-
vé. I díky tomu ji město ocenilo.

Sedm různých vystoupení ze 
sedmi tříd Mateřské školy Ot-
rokovice netrpělivě očekávali 

dne 24. března příbuzní dětí 
v přeplněném sálu Otrokovic-
ké BESEDY. 

„Letos se konal již desátý 
ročník přehlídkové akce dětí 
z Mateřské školy Otrokovi-
ce. Cílem je ukázat rodičům, 
prarodičům a celé veřejnosti 
výsledky naší práce s dětmi,“ 
uvedla ředitelka Mateřské ško-
ly Otrokovice Magda Zycháč-
ková. 

Děti se pečlivě připravovaly 
na toto slavnostní odpoledne, 
a proto bylo možné zhléd-
nout například zpěv a taneček 
s názvem Bum Bác, anglic-
kou pohádku ANIMALS IN 
THE WOOD, anglické pásmo 
I LIKE MY BODY, taneční 
vystoupení Šmoulové v akci, 
Mravenčí ukolébavku, Shakiru 
nebo Večerníčka. (red) 

Mateřská škola se představila publiku na slavnostní akademii Přípravu na Velikonoce děti nepodcenily

Centrum volného času DDM 
Sluníčko na Baťově bylo 2. 
dubna jednou velkou hernou 
a výtvarnou dílnou. Konal se 

tam den otevřených dveří, při 
kterém holky i kluci tvořili 
hlavně z papíru různé veliko-
noční dekorace.  (red)
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otrokovičtí radní se sešli s veřejností
Členové Rady města Otrokovice v čele se starostou města Ja-
roslavem Budkem se 24. března sešli v Hudebním sále Hote-
lu Baťov s obyvateli Otrokovic. Kromě témat, která představil 
starosta, odpovídali radní na dotazy občanů a diskutovalo se 
o problémech, které obyvatele nejvíce trápí. Aktuální informa-
ce o dění ve městě, zejména v oblasti dopravy, představil úvo-
dem starosta města. Je to další postup ve věci nezpoplatnění SV 
části obchvatu města Otrokovice a dokončení JV části obchva-
tu, modernizace železniční trati Otrokovice– Zlín–Vizovice, 
rekonstrukce přechodů pro chodce na tř. Tomáše Bati, rekon-
strukce křižovatky silnice č. I/55 s ulicí Nadjezd a přivaděčem 
k R55. K uvedeným tématům následovala diskuse, při které 
dostali slovo sami občané. Radní se tak dozvěděli, že obyvatele 
trápí neutěšený stav chodníků v různých částech Otrokovic, ne-
pořádek ve městě nebo například vysoká kriminalita. Odpovědi 
ze strany představitelů města se lidem dostalo také na dotazy 
týkající se výstavby nákupního střediska na Baťově, návaznosti 
spojů MHD, současné ceny vodného a stočného v Otrokovi-
cích, práce Městské policie Otrokovice nebo také absence ve-
řejných toalet. „Všechny podněty a připomínky, které jsme ze 
strany veřejnosti doposud získali, jsou pro nás cenné a budeme 
se jimi zabývat. Plánujeme setkání v dalších částech Otrokovic. 
Nejbližší je 4. května v kinosálu Otrokovické BESEDY, a to 
pro občany sídliště Střed a přilehlého okolí,“ přiblížil starosta 
Jaroslav Budek.  (ste)

termín uzávěrky 69. kola výběru zájemců o úvěr  
z Fondu rozvoje bydlení
Správní rada Fondu rozvoje bydlení ve smyslu článku 6 Zásad 
poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, schváleného usne-
sením č. ZMO/436/04/14, stanoví termín uzávěrky pro podání 
žádostí o úvěr v 69. kole na 30. dubna. Formuláře k podání žá-
dosti spolu s výpisem z uvedeného předpisu jsou k dispozici 
v informacích Městského úřadu Otrokovice, v budově č. 1, kde 
se také vyplněné žádosti podávají. Další informace: Kateřina 
Štětkářová, referentka odboru ekonomického, tel. 577 680 227, 
e-mail: stetkarova@muotrokovice.cz.  (red)

Na hřbitově pokáceli pás tújí, místo nich vysadí tisy
Konec vegetačního klidu zna-
mená pro pracovníky Technic-
kých služeb Otrokovice, že mo-
hou dát odpočinout motorovým 
pilám a štěpkovačům. Jednou 
z posledních akcí pro ně bylo 
březnové odstraňování přerost-
lých tújí na hřbitově. „Dříve 
hřbitov končil v části, kde je tato 
alej vysázena. Nyní je rozšířený 
o několik metrů a na nové hrani-
ci jsou také túje. Tyto staré jsou 
už přerostlé a také svými kořeny 
ohrožují urnové sklípky,“ infor-
moval jednatel Technických slu-
žeb Otrokovice Vladimír Plšek. 
Na podzim vysadí pracovníci 
na uvolněné místo tisy. „Tisy 
netrpí chorobami ani škůdci 
a dají se seřezávat,“ vysvětlil 
volbu Plšek.  (ano)

Před poliklinikou oslaví příchozí den Země 
Planeta Země slaví svátek 22. dubna. Kdo chce být v centru 
dění, má možnost užít si jej v ten den od 15 do 18 hodin v par-
ku před Městskou poliklinikou. Dům dětí a mládeže Sluníčko 
připravil pro příchozí přírodovědně zaměřené hry a další atrak-
ce pro děti i dospělé. Zemi i potřebným z Charity sv. Anežky 
Otrokovice budou moci příchozí pomoci i sběrem elektroodpa-
du. Jedná se o jakékoli spotřebiče, zařízení nebo součásti, které 
jsou na elektřinu nebo baterii. Ve středu 22. dubna od 13 do 18 
hodin bude na vyhrazeném místě v parku u polikliniky přista-
ven kontejner, kde se bude odpad shromažďovat.  „Již třetím 
rokem organizujeme sběr hliníku, letos jsme si přidali i elektro-
odpad. Dospělí a hlavně děti tak poznávají, jak je důležité veš-
keré odpady třídit, protože pak mohou sloužit v našem životě 
dál. Shromážděné elektrospotřebiče budou po svozu rozebrány 
a ekologicky recyklovány. Výtěžek z nasbíraného elektroodpa-
du půjde na podporu činnosti naší organizace,“ uvedla fundrai-
serka otrokovické Charity Jana Sedláčková.  (red)

AktuálNě Z MěstA

VíCe AktuAlit NA www.otRokoViCe.CZ

Restart! přinese atraktivní podívanou i omezení dopravy
Už pojedenácté chystá motocy-
klový klub Czech Bikers a měs-
to Otrokovice zahájení nové 
sezony, Restart! 2015. Tento-
krát to bude v sobotu 18. dubna. 
Hlavními místy srazu motorká-
řů a nejatraktivnější podívaná 
budou na nám. 3. května, kde je 
sraz ve 12.30 hodin, a parkoviš-

tě Continental Barum, kde bude 
ve 14.30 hodin cíl spanilé jízdy. 
Od 15 hodin se mohou přícho-
zí těšit například na prezentaci 
Policie ČR, Městské policie 
Otrokovice, Českého červené-
ho kříže, BESIPu a programu 
pro děti pod taktovkou DDM 
Sluníčko. 

Účastníci silničního provozu 
by měli počítat s omezeními, 
která s sebou přinese velké 
množství motorkářů jak během 
programu v Otrokovicích, tak 
i při jejich spanilé jízdě. Té 
se například vloni zúčastnilo 
819 motorek. Více na www.
czechbikers.cz.  (red)

Základní informace o projektu
Název: „Vjezd do průmyslového areálu 
TOMA křížením se železniční tratí“
Termín realizace: 15. 6. 2011–30. 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

Odbor dopravně-správní 
Městského úřadu Otrokovice 
upozorňuje: Pokud vlastníte 
vozidlo, které je v Centrálním 
registru vozidel pouze odhlá-
šeno předchozím provozovate-
lem na nového vlastníka v tzv. 
„polopřevodu“, musíte podat 
na úřad do 30. června 2015 žá-
dost o zápis vlastníka a provo-
zovatele do registru silničních 

vozidel. Pokud žádost nepo-
dáte, vozidlo administrativně 
zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá:                                
• Občanský průkaz či jiný do-
klad totožnosti 
• Doklady k vozidlu (technický 
průkaz + osvědčení o registraci 
vozidla) 
• Doklad o pojištění vozidla 
(tzv. zelená karta) 

• Protokol o evidenční kontrole 
silničního vozidla 
• Doklad o platné technické 
prohlídce 
• Plná moc s ověřeným podpi-
sem, pokud se neúčastníte vy-
řizování osobně.
 Mgr. Renáta kRYstYNíkoVá,
 vedoucí odboru 
 dopravně-správního, 
 Městský úřad otrokovice

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu

sedmdesát let od konce 2. světové války
dokončení ze strany 1
Senioři nejen bedlivě poslou-
chali, ale přidávali i vlastní 
zážitky. Většině přítomných 
přitom bylo v době osvoboze-
ní  kolem deseti let. I tak jim 
v paměti zůstalo, jak Němci 
na poslední chvíli vyhazovali 
do povětří mosty, jak trávili 
poslední chvíle před osvo-
bozením v krytu či že u nich 
byli na posledních pár dní 
války ubytovaní maďarští vo-
jáci. Osvobození dne 3. května 
a dny následující pak zname-
nalo pro děti třeba čokoládu 
od Rusů, ale i pohled na zbída-
čené běžence a rumunské vojá-
ky. „Od nás si půjčovali Rumu-
ni koloběžky,“ vzpomíná tehdy 
desetiletá Marta Wicherková.

Zápisy z té doby zanechal 
v soukromé kronice Theodor 
Láník: Dne 1. 5. bombardo-
vala rumunská letadla letiště. 
bomby však většinou padaly 
mimo letiště… několik bomb 
spadlo na různých místech 
v okolí otrokovic. někteří ob-
čané zabednili okna prkny, aby 
prý se nerozbilo sklo. nebylo to 

ovšem nic platno. několik dnů 
před přechodem fronty jsme 
se přestěhovali do sklepa, kde 
jsme i spali a s námi i několik 
známých rodin…

poslední noc, z druhého 
na třetího května, bylo již jisto, 
že je to poslední noc okupace 
a němci do rána zmizí… pal-
ba sice ustala, /a/však málo-
kdo v této noci spal… Kolem 
osmé hodiny večer stál jsem 
na dvoře a poslouchal, co se 
děje. bylo ticho. Jen sem tam, 
někde u oldřichovic, zarepetal 
kulomet a tmavou oblohu osl-
nila pronikavá záře rakety… 
bylo k půlnoci, když zazněly 
silné detonace. Vyletěly oba 
mosty přes Dřevnici, silniční 
a železniční… na ulici nebylo 
vidět ani jednoho německého 
vojáka, byli však ve staveních 
a odtáhli teprve k ránu. Cho-
vali se již celkem slušně. Cítili 
v patách již Rudou armádu.

Kolem sedmé hodiny se 
rozkřiklo, že Rusi jsou již zde. 
na návsi jsem uviděl již první, 
tak očekávané ruské vojáky. 
bylo jich asi ke dvaceti… ná-

ves se rázem zaplnila občany. 
Všichni radostně volali, mávali 
a zdravili unavené vojáky, kteří 
se širokým úsměvem odpovída-
li.

...Do kuchyně přišli prv-
ní rudoarmějci. Vesele, se 
smíchem. někteří nahlídali 
i do sklepa na improvizovaný 
kryt, jiní si hráli s dětmi. Jeden 
donesl z vozu kostku umělého 
medu, krájel a poděloval děti.  
Manželka mezitím nasmažila 
vajec a nabídla hostům. byli 
čtyři, jeden četař a tři vojáci. 
Široce se pokřižovali pravo-
slavným křížem, pojedli a po-
děkovali. Donesl jsem trochu 
domácí kořalky. četař  dovolil 
každému po jedné skleničce 
a ostatek jsem musel schovat. 
„Víš,“ povídá, „ruský člověk 
dobrý, ale jak popije, ani čert 
s ním nevydrží.“...

Vojáci byli vesměs dobrosr-
deční, ale naivní jako děti. byli 
přímo posedlí velocipedy, ho-
dinkami, ať to byly náramkové, 
nebo budíky. Vše jedno. nutno 
říci, že nekradli, loudili…   
 Anna NoVotNá

Náměstí bylo v neděli 12. dubna prosyceno slavnostní náladou. Kulturní program při vítání jara 
zajistily děti z otrokovických základních škol a DDM Sluníčko a skupina Podjezd. Zástupci města, 
veřejnosti a zhotovitelské firmy přestřihli pásku při příležitosti úspěšné realizace projektu Vjezdu do 
průmyslového areálu TOMA. Dalším vrcholem slavnostního programu bylo spuštění fontány.  

 (red)
  Foto: Anna NoVotNá

Jaro je přivítáno, páska k vjezdu do toMY přestřižena
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Z jednání Rady města otrokovice (RMo)
Všechna usnesení RMo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Rady města 
otrokovice 18. 3. 2015
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 48 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření Dodatku č. 11 
ke Smlouvě o zajišťování služeb 
TSO, s. r. o., pro město Otroko-
vice včetně příloh v předlože-
ném znění s účinností od 1. 4. 
2015
• Akce významných oprav 
a údržby ve školských zaříze-
ních, domech, bytech a neby-
tových prostorech přesahující 
částku 100 000 Kč pro rok 2015
• Jmenování nových členů – zá-
stupců otrokovické veřejnosti: 
Věry Kramářové a Ivo Marušáka 
do redakční rady Otrokovických 
novin s účinností od 19. 3. 2015 
• Studii rozvoje sportovně rekre-
ačního areálu Trávníky v před-
loženém znění jako podklad pro 
další koordinaci jednotlivých díl-
čích investičních aktivit v území
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč z rozpočto-
vých prostředků záštita starosty 
a uzavření darovací smlouvy 
s Římskokatolickou farností Ot-
rokovice jako příspěvek na kon-
cert Žesťové harmonie dne 19. 4. 
2015
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč z rozpočto-
vých prostředků záštita starosty 
a uzavření darovací smlouvy se 
spolkem Speedskating club Ot-
rokovice, z. s., jako příspěvek 
na rozvoj a propagaci koleč-
kového bruslení u začínajících 
bruslařů a školní mládeže
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč z rozpočto-
vých prostředků záštita starosty 
a uzavření darovací smlouvy se 
spolkem Adventor, o. s., jako 
příspěvek na podporu osvěty 
problematiky autismu a uspořá-
dání 3. ročníku akce „Putování 
po proudu 2015“, která se usku-
tečnila v Otrokovicích dne 16. 4. 
2015
• Souhlas s uzavřením Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č. 
1/2015 mezi Mateřskou školou 
Otrokovice, příspěvkovou orga-

nizací, a Jiřím Dufkem, kapel-
níkem hudební skupiny Tady 
a Teď
• Projekt Mateřské školy Otro-
kovice, příspěvkové organizace, 
s názvem Komplexní zajištění 
bezpečnosti dětí a pracovní-
ků Mateřské školy Otrokovice 
a čerpání 20 % nákladů na pro-
jekt z rozpočtu MŠO v celkové 
částce 28 785 Kč, zbývajících 
80 % je předmětem žádosti o do-
taci z MŠMT
• Souhlas se zvláštním užíváním 
dále uvedených místních ko-
munikací a uzavírkou provozu 
na místních komunikacích (par-
koviště pod KB na nám. 3. květ-
na, parkoviště u starého kostela, 
ulice vedoucí k novému kostelu, 
jednosměrná komunikace po-
dél zástavby ve směru od KB 
k ČSOB a část ul. Hložkovy 
po výjezd od 3. budovy MěÚ) 
dotčených společnou akcí MO-
TOBESIP a CZECHBIKERS 
RESTART 2015 dne 18. 4. 
2015, případně v náhradních ter-
mínech 25. 4., 2. 5. 2015
• Úpravu dopravního reži-
mu v přednádražním prostoru 
(severní parkoviště): zrušení  
1 parkovacího místa pro vozidla 
TAXI ze stávajících 2 a zřízení 
4 parkovacích míst na parkovací 
kotouč v místě před vyhrazeným 
parkovacím místem pro vozidla 
TAXI
• Uzavření pojistné smlouvy pro 
pojištění členů JSDH Otroko-
vice a JSDH Kvítkovice mezi 
městem Otrokovice a Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou a. s.
• Uzavření pojistných smluv pro 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu povolání 
mezi městem Otrokovice  jako 
pojistníkem a Hasičskou vzá-
jemnou pojišťovnou a. s., jako 
pojistitelem pro jednotlivé členy 
JSDH Otrokovice a JSDH Kvít-
kovice.

Z jednání Rady města 
otrokovice 8. 4. 2015
Radní na dalším ze svých 
jednání projednali 43 bodů 
programu, k nimž přijali 
usnesení.

RMO schválila:
• Svěření pravomoci staros-
tovi rozhodovat o zástupcích 
města Otrokovice v orgánech 
Svazu měst a obcí České re-
publiky, a to i v případech, že 
je město Otrokovice zmocně-
no k zastupování jiné členské 
obce v těchto orgánech
• Užití veřejného prostranství 
organizaci DDM Sluníčko 
pro akce Den Země 22. 4. 
2015 v parku před poliklini-
kou a Den dětí 31. 5. 2015 
v parku před poliklinikou
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 11 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy s poboč-
ným spolkem Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska – 
Okresní sdružení hasičů Zlín, 
jako příspěvek na uspořádání 
„Okresního kola hry Plamen 
a soutěž dorostu“, které se 
konají ve dnech 15.–17. 5. 
2015 v Otrokovicích
• Užívání veřejného prostran-
ství Českým svazem včelařů, 
o. s., okresní organizace Zlín, 
za účelem propagace III. Re-
gionální výstavy včelařských 
potřeb spojené s VIII. Vče-
lařskou akademií, umístění 
kovového podstavce s úly 
na náměstí 3. května před Ot-
rokovickou BESEDOU
• Jménem zadavatele rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodávky 
„Dodávka a montáž EITN, 
provádění rozúčtování top-
ných nákladů“, jako nejvý-
hodnější byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče Techem, 
spol. s r. o., současně uza-
vření Smlouvy o dílo a také 
uzavření Smlouvy o odečíta-
cí a rozúčtovací službě tepla 
na vytápění mezi městem 
Otrokovice a společností Te-
chem, spol. s r. o.
• Souhlas se stavbou „Scho-
dišťová plošina vstupu do by-
tového domu Nádražní 1420“ 
na pozemku města Otrokovi-
ce, parc. 275/1 v k. ú. Otroko-
vice dle schválené projektové 
dokumentace z ledna 2015 
a se zvláštním užíváním ko-
munikace (chodníku) na ul. 
Nádražní v rámci dané stavby
• Souhlas s provedením stav-
by „Rekonstrukce panelo-
vého domu Nádražní 1393, 
1394, 1395“ na st. parc. 
2568/1 v k. ú. Otrokovice, 
jejímž investorem bude Spo-
lečenství vlastníků domu č. p. 
1393, 1394, 1395 a současně 
s výměnou balkonů za žele-
zobetonové lodžie, přeložku 
tří elektroskříní a se zříze-
ním staveniště, montážním 
a komunikačním prostorem 
na pozemcích města Otroko-
vice, parc. č. 275/5 a 275/6 
v k. ú. Otrokovice a se zvlášt-
ním užíváním místní komuni-
kace, části parkoviště a chod-
níku na ul. Nádražní v rámci 
dané stavby. Jiří Veselý, 
 místostarosta otrokovic

Podmínky udělení Ceny měs-
ta Otrokovice pro rok 2015: 
1. Město Otrokovice uděluje 
Cenu města Otrokovice (dále 
jen „Cena“) za mimořádný 
čin v různých oblastech lidské 
činnosti nebo za podstatný pří-
nos pro rozvoj nebo propagaci 
města.
2. Cenu uděluje Zastupitelstvo 
města Otrokovice 1x ročně 
na základě doporučení Rady 
města Otrokovice. 
3. Nositelem Ceny se může 
stát žijící fyzická osoba (bez 
omezení věku) s trvalým by-
dlištěm v Otrokovicích nebo 
právnická osoba se sídlem 
v Otrokovicích nebo žijící fy-
zická či právnická osoba, je-
jichž čin nebo činnost mají pří-
mý vztah k městu Otrokovice. 
4. Ocenění in memoriam lze 
udělit pouze v případě, dojde-
-li u fyzické 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 – od-
bor školství a kultury, do  
30. dubna 2015.
6. Návrh musí obsahovat: 
a) podrobné zdůvodnění, 
za jaký čin – přínos a v jaké 
oblasti je Cena navrhována,
b) identifikaci navrhovaného 
(v případě fyzické osoby jmé-
no a příjmení, datum naroze-
ní 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 vzniku samostatného 
československého státu.  
Tato výzva je zveřejněna 
v souladu se statutem Ceny. 
Podrobné informace podá 
MěÚ Otrokovice, odbor škol-
ství a kultury. 
 Mgr. Barbora ŠoPíkoVá, 
 vedoucí oŠK

Podmínky udělení titulu Osob-
nost města Otrokovice pro rok 
2015: 1. Město Otrokovice udě-
luje titul OSOBNOST MĚSTA 
žijícím osobnostem za význam-
ný přínos pro rozvoj města 
a jeho propagaci.
2. Titul uděluje Zastupitelstvo 
města Otrokovice jedenkrát roč-
ně zpravidla jedné osobě na ná-
vrh Rady města Otrokovice.
3. Nejsou-li k udělení ceny do-
statečné důvody, nemusí být 
roční periodicita dodržena. 
4. Návrhy na udělení titulu mo-
hou podávat právnické osoby, 
kolektivy i jednotlivci. Návrh 
musí obsahovat stručný živo-
topis kandidáta a odůvodnění 
návrhu (jeho zásluhy o rozvoj 
a propagaci města). 

5. Přihlášky přijímá MěÚ Otro-
kovice, odbor školství a kultury,  
do 30. dubna 2015.
6. Titul Osobnost in memoriam 
bude udělen pouze v případě, že 
u osobnosti schválené zastupi-
telstvem města dojde k náhlému 
úmrtí. V takovém případě bude 
předán nejbližším příbuzným 
pouze výtvarný symbol.
7. Titul předává starosta města 
na slavnostním večeru u příleži-
tosti Dne vzniku samostatného 
československého státu.
Tato výzva je zveřejněna v sou-
ladu se Statutem titulu. Po-
drobné informace podá MěÚ 
Otrokovice, odbor školství 
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 

V březnu 2015 řešili strážníci 
Městské policie Otrokovice 
(MP) celkem 777 přestupků 
(leden 648, únor 569). Z toho 
bylo zjištěno a řešeno 147 pře-
stupků proti veřejnému pořád-
ku, což je o 48 případů více než 
v lednu a o 47 případů více než 
v únoru 2015 (neuposlechnutí 
výzvy, rušení nočního klidu, 
veřejné pohoršení, znečištění 
a zábor veřejného prostranství, 
černá skládka), 71 případů 
porušení obecně závazné vy-
hlášky (OZV), 15 přestupků 
proti občanskému soužití, 11 
přestupků proti majetku, 15 
drobných krádeží v obchodech. 
Dále byl v tomto období zjištěn 
jeden vrak vozidla. Ve třech 
případech asistovali strážníci 
MP při zdravotních potížích 
občana. Ve třech případech 
strážníci MP vyjížděli k signá-
lu z tísňového tlačítka od seni-
orů. Strážníci MP odchytili 10 

volně pobíhajících psů, kdy se  
v 6 případech podařilo zjistit 
majitele a psi jim byli vydá-
ni. Bylo provedeno 32 kontrol 
na dodržování zákona k ochra-
ně před škodami působenými 
tabákem, alkoholem a jinými 
návykovými látkami. Ve 14 pří-
padech spolupracovaly hlídky 
MP na případech s Policií ČR. 

Dne 13. března zjistil stráž-
ník MP pomocí městského ka-
merového dohlížecího systému 
v prostoru před nádražím ČD 
osobu, která žebrala od prochá-
zejících občanů, čímž se dopou-
štěla porušení OZV. Na místo 
vyslaná hlídka MP zjistila, že se 
jedná o osobu, která je v celo-
státním pátrání pro majetkovou 
trestnou činnost, a byl vydán 
příkaz k jejímu zatčení. Osoba 
byla zadržena a předána Policii 
ČR. Bc. tomáš GRoMus,
 velitel Městské policie 
 otrokovice

 okéNko Městské PoliCie

Z činnosti Městské policie otrokovice za březen

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

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

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
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Jako obyvatelé otrokovic máme oproti drtivé většině obyvatel (nejen) střední evropy jednu velkou výhodu – nějakou minutku či dvě poté, co za sebou zavřeme domovní dveře, 
můžeme se docela pohodlně a bezpečně projíždět na bicyklu po speciální komunikaci vedené po rovině podél řek. Když se vydaří hezká jarní sobota, bývá na stezkách pořádně 
rušno. Vyjedou stovky cykloturistů i bruslařů a na stejnou trasu se na procházku vydají také rodiny s dětmi či pejskaři. Všichni mají své nároky i představy, a tak občas padají ostrá 
slova, tečou nervy a v horším případě i krev. Zbytečně! stačí málo – jednak znát a respektovat ona jasně daná pravidla, ale zároveň se chovat ohleduplně a s úctou k lidem, kterým 
říkáme sousedé a spoluobčané.  právě taková smíšená stezka pro chodce a cyklisty je docela dobrým indikátorem toho, jestli skutečně míříme k vyspělé občanské společnosti, nebo 
se jí na hony vzdalujeme. stejně tak důležité jako respektovat pravidla a chovat se slušně je mít o dění na stezce dobrý přehled a dát o sobě vědět ve chvíli, kdy jako ten rychlejší 
potřebuji uvolnit cestu. skvělým pomocníkem může v takovou chvíli být starý dobrý cyklistický zvonek, který v posledních letech zmizel ze seznamu povinné výbavy jízdního kola. 
Škoda toho. Kdo ho na svém kole má, už dobře ví, jaký je rozdíl mezi reakcí lidí na výkřik: „uhni!“ a včasným decentním zacinkáním. obrovský! a kam pro úplné detaily?  práva 
a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou upraveny v zákoně o silničním provozu (zák. č. 361/2000 sb.) a vyhlášce č. 30/2001 sb.

s jarem přichází sezona cyklistů. stojí za to připomenout, jak se chovat

Cyklostezka, nebo cyklotrasa?
Významově jde o dva odlišné pojmy. Cyklo-
trasa sice může být v ideálním případě vedena 
po cyklostezce, ale většinou je jak v terénu, 
tak na mapě vyznačena na vedlejších či pol-
ních anebo lesních cestách, mnohdy sjízd-
ných jen za sucha či na horském kole. To 
regulérní cyklostezka, případně stezka pro 
chodce a cyklisty je speciální asfaltovou či 
dlážděnou komunikací s vyloučením motoro-
vé dopravy. A těch je málo, rozhodně ne tisí-
ce kilometrů, jak nám obvykle tvrdí média či 
přímo státní správa. My, obyvatelé Zlínského 
kraje, však můžeme být pyšní. Tak dlouhé, 
prakticky souvislé cyklostezky jako na bře-
zích Moravy či Bečvy jinde v České republice 
zatím nemají.

Nezapomeňte, že:
» děti a cyklisté mladší 
18 let musejí mít za jízdy 
na kole nasazenou a řád-
ně připevněnou ochran-
nou přilbu schváleného 
typu
» dítě mladší 10 let smí 
jet na kole po silnici, 
místní komunikaci anebo 
veřejně přístupné účelo-
vé komunikaci jen pod 
dohledem osoby starší 
15 let; samy mohou jez-
dit pouze po chodníku, 
stezce pro cyklisty anebo 
v obytné či pěší zóně
» vézt na jízdním kole 
osobu mladší 7 let v dět-
ské sedačce je dovoleno 
pouze osobě starší 15 let
» cyklistům není dovole-
no držet se jiného vozi-
dla, vést za jízdy druhé 
jízdní kolo, ruční vozík, 
psa anebo jiné zvíře či 
vozit předměty, které by 
znesnadňovaly řízení 
jízdního kola nebo ohro-
žovaly jiné účastníky sil-
ničního provozu.

Povinná výbava jízdního kola zahrnuje:
  dvě na sobě nezávislé brzdy          bílou odrazku vpředu          červenou odrazku vzadu            oranžové odrazky v paprscích obou kol          oranžové odrazky na obou pedálech

Ze seznamu povinné výbavy vypadlo osvětlení jízdního kola a jeho zdroj, platí však, že za snížené viditelnosti musí být kolo osvětleno dopředu svítícím bílým světlem 
a dozadu svítícím světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Pouze při dostatečném a souvislém osvětlení vozovky může cyklista dopředu svítit 
svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. 

  

otrokovice se připojily k akci do práce na kole

Bruslaři jsou také chodci
bruslař je podle zákona chodec; může vy-
užít jak chodníku, tak stezky pro chodce 
a cyklisty i levého okraje vozovky. Jako je-
dinému „chodci“ mu zákon umožňuje i po-
hyb po stezce pro cyklisty či ve vyhrazeném 
jízdním pruhu. Musí se chovat tak, aby svým 
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo 
majetek jiných osob ani vlastní. Možná by 
měl zákon v souvislosti s bruslaři říci také 
něco o sluchátkách v uších. Ta k jejich po-
zornosti, orientaci, ale také ohleduplnosti 
k ostatním zrovna nepřispívají...

Otrokovičtí a zlínští cyklisté se 21. března se-
tkali při úklidu cyklostezky podél řeky Dřev-
nice, který byl doprovodnou akcí kampaně 
Do práce na kole. Celou trasu Otrokovice–

Zlín se podařilo uklidit a připravit na cyklo-
sezonu. Sesbíralo se čtyřicet pytlů odpadu, 
další objemnější kusy skončily přímo na 
korbě vozu Technických služeb Otrokovice. 

Obecně platí, že na pozemní komunikaci se 
jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní 
okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud 
není stanoveno jinak. Po které straně jde 
chodec po chodníku či po stezce pro chodce 

a cyklisty, zákon výslovně nestanovuje, ale 
dle názoru odboru dopravně-správního lze 
povinnost chůze vpravo dovodit z povinnos-
ti chodce na přechodu pro chodce, tedy na 
přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Na stezkách pro chodce a cyk-
listy platí jasně daná pravidla, 
ale jedno je nejdůležitější – vě-
dět o sobě a vzájemně se respek-
tovat
• Územím  Otrokovic vede jen 
jedna cyklostezka, a to od auto-
busového nádraží na Bahňáku 
po točnu MHD na Štěrkovišti. 
Pouze tam je dostatek prosto-
ru, aby mohl být pohyb pěších 
a cyklistů důsledně oddělen. 
• Většina stezek vedených skrz 
město či podél řeky Moravy 
nebo Dřevnice je pro pěší, cyk-
loturisty i bruslaře společná.

stezka pro cyklisty 
(cyklostezka)

Cyklostezka je vyhrazena  
pouze pro jízdu na kole (jízdní 

kolo je dle zákona o silničním 
provozu považováno za vozidlo, 
resp. vozidlo nemotorové), pří-
padně na koloběžce. Cyklista je 
přímo povinen komunikaci vyu-
žít. Chodci a motorová vozidla 
na ni nesmí.

stezka pro chodce a cyklisty
Tento druh stezky je ve městě 

hojně zastoupen. Může mít dvojí 
podobu.

Jsou-li na modré značce 
symboly chodce a cyklisty vy-
obrazeny pod sebou, přikazuje 
značka chodcům i cyklistům 
užít v daném směru společného 
pruhu. Jiný druh dlažby, který 
stezku opticky rozděluje, tedy 
dělí oba směry, nikoliv část 
vyhrazenou pro cyklisty a část 

pro chodce! Chodci a cyklisté 
pohybující se jedním směrem 
tedy užívají společnou, pravou 
polovinu stezky. Nikdo z nich 
nemá vyšší práva. 
Chodci a cyklisté se nesmí vzá-
jemně ohrozit

Chodec nesmí cyklistu donu-
tit k náhlému prudkému brzdění 
nebo změně směru jízdy, cyklista 
by naopak neměl chodce vylekat 
a přinutit jej uskočit. 

V případě, že je mezi symbo-
ly chodce a cyklisty na modré 
ploše značky dělicí čára, vyme-
zuje prostor zvlášť cyklistům 
a zvlášť chodcům. Před obchody 
a bytovými domy na severový-
chodní části náměstí 3. května 
se tedy jak cyklisté, tak chodci 
pohybují v obou směrech „kaž-

dý na svém“.  Část vyznačenou 
pro cyklisty smí chodec použít 
pouze při obcházení překážky 
anebo při vcházení a vycházení 
ze stezky. Nesmí přitom ohro-
zit cyklistu jedoucího ve svém 
pruhu. Totéž platí i pro cyklisty, 
kteří na takto dělené stezce ne-
smí bezdůvodně jet v pruhu pro 
chodce.

Vyhrazený jízdní pruh pro 
cyklisty

Nejméně metr široký pruh 
vyznačený na vozovce odlišnou 
barvou. Cyklisté jej mají povin-
nost využít. 

Přejezd pro cyklisty
V takovém místě, třeba u vy-

ústění nové cyklostezky blízko 
kruhového objezdu na Bahňá-
ku, je cyklistovi vodorovným  
i svislým značením umožněno 
bezpečněji přejet vozovku, ale 
pozor – cyklista není na přejez-
du ve stejné situaci jako chodec 
na přechodu! Nesmí omezit pro-
jíždějící vozidla a vozovku smí 
přejet jen tehdy, pokud s ohle-
dem na vzdálenost a rychlost 

jízdy přijíždějících vozidel ne-
donutí jejich řidiče ke změně 
směru nebo rychlosti.

když stezka i pruh chybějí
Tam, kde není zřízen jízdní 

pruh nebo stezka pro cyklisty, 
jezdí cyklista při pravém okraji 
vozovky. Pokud neohrozí a ne-
omezí chodce, smí jet po pravé 
krajnici. Ve větší skupině musí 
jet cyklisté jednotlivě za sebou. 

Jak to chodí na cyklostezkách a stezkách pro chodce a cyklisty

Stranu připravili Mgr. Renáta kRYstYNíkoVá, vedoucí odboru dopravně-správního MěÚ otrokovice, ing. Michal FoRst, odborník na cyklodopravu
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pátek 1. 5., 9.00–18.30 hod., park před hotelem Baťov (Společenský dům), 
přístaviště
MáJoVá PouŤ A odeMYkáNí VodY
Program v parku a v přístavišti najdete na str.7 – KALENDÁŘ VÝZNAM-
NÝCH AKCÍ

pátek 1. 5., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
dAN VoJtěCH, fotograf extrémních sportů 
Autorská výstava člena týmu Red Bull Content Pool. Výstava instalována  
28. 4., potrvá do 24. 5.

pondělí 4. 5., 16.00 hod., bar 1. patro, vstup volný
NA PRAHu sVoBodY – osvobození Otrokovic v r. 1945 
Výstava archivních materiálů, vztahujících se k této regionální historické udá-
losti. Slavnostní zahájení výstavy 4. 5. v 18.00 hod. spojené s vyhodnoce-
ním literární soutěže žáků otrokovických základních škol „Osvobození očima 
dnešní mladé generace”. Výstava potrvá do 17.5.

neděle 10. 5., 14.00 hod., velký sál, vstupné 90 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
HulíŇANé – Známá hanácká dechová hudba s uměleckým vedoucím  
Petrem Polákem a sólisty Hanou Simerskou a Standou Hanákem se představí 
příznivcům dobré dechovky v dalším nedělním odpoledni.

úterý 12. 5., 19.00 hod., velký sál, vstupné 250 Kč a 220 Kč
Divadelní studio Bouře Praha 
JeNoM ŽiVot
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým 
osobnostem. Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se potkají na jednom 
jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o jednom setkání „po letech“. Sam  
a Marion totiž bývali manželé... Hrají: Antonie Talacková a Igor Bareš. Režie: 
Jaromír Janeček

neděle 17. 5., 15.00 hod. velký sál, vstupné 90 Kč.
Umělecká agentura A. Bastlové, Opava
tAJuPlNý ZáMek
Co všechno se děje na zámku, ve kterém žijí tři vdavekchtivé princezny? Když 
se král s královnou vydají shánět ženichy, spojí se sluha a komorná s čerty, 
aby se zmocnili vlády nad královstvím. Jejich intriky naštěstí překazí zakletý 
princ. Na motivy klasických českých pohádek.

čtvrtek 21. 5., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 
180 Kč
láskY dVou PlAVoVlásek
Hana a Dana vyprávějí nejen o lásce k hudbě. Recitál dua Kamelie, ve kterém 
uslyšíte nejznámější hity: Formule, Dej mi jednu krátkou chvíli, Hej pane šenku, 
Cukr, káva, limonáda, Jako Robinson, ... a další, okořeněné zábavnými histor-
kami.

úterý 12. 5., 16.00 hod., foyer kinosálu, vstup volný
kluBíČko kouZlí – vernisáž – výstava dětských prací MŠ Klubíčko Tlu-
mačov. Krok za krokem celým rokem. Výstava potrvá do 29. 5. 

úterý 26. 5., 18.00 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný 
VAlAŠi s RoZuMěNíM
Vernisáž a společná výstava spolků Valašský názor a Rozumění, spol-
ků, které pojí blízkost místní, časová i duchovní. Výstava potrvá  
do 21. 6.

Připravujeme na červen:
7. 6. Kouzelné dětské odpoledne; 10. 6. Zlínská literární tržnice 0 – netradiční 
večer s hudbou, prózou i poezií; 17. 6. Cestopisná přednáška o Číně; 20. 6. Orient 
Dance Show; 27. 6. Červnová noc + festival minipivovarů (areál Štěrkoviště).

čtvrtek 7. 5., 19.00 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Velká Británie, Itálie 2014, 100 min., titulky, přístupno od 15 let
s tVáŘí ANdělA – drama   
Režisér Thomas Lang dostane příležitost natočit film podle připravované knihy 
americké novinářky Simone Fordové. Ta se zabývá kontroverzním soudním pro-
cesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící. 

čtvrtek 14. 5., 19.00 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA 2015, 114 min., titulky, přístupno
NoČNí BěŽeC – akční, krimi,drama   
Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon, kdysi přezdívaný 
Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlep-
šího přítele mafiánského bosse Shawna Maguirea, pronásleduje kromě hříchů  
minulosti také zarputilý detektiv. 

čtvrtek 21. 5., 19.00 hod., kinosál, vstupné 155 Kč
USA 2015, 145 min., dabing, nevhodné do 12 let
AVeNGeRs: AGe oF ultRoN 3d – akční, dobrodružný  
Pokus miliardáře Starka oživit program na udržení celosvětového míru skon-
čí nezdarem a největší hrdinové včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora,  
Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye čelí děsivému nebezpečí. 

čtvrtek 28. 5., 19.00 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, 
Austrálie 2015, titulky, přístupno
ŠíleNý MAX – akční, dobrodružný, sci-fi, thriller  
Post-apokalyptický akční film se odehrává v nejvzdálenějších koutech naší pla-
nety, v drsné pouštní krajině, ve které je už lidstvo skoro poraženo a téměř všich-
ni mezi sebou bojují za vlastní životní potřeby. V tomto světě ohně a krve jsou 
poslední nadějí lepší budoucnosti dva rebelové na útěku. 

pátek 22. 5., 10.00 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2014, 100 min., přístupno
BIO SENIOR – HodiNoVý MANŽel – komedie 
Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“  
a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami.  

neděle 31. 5., 15.00 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Velká Británie, Francie, 85 min., dabing, přístupno
oVeČkA sHAuN Ve FilMu – animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný
Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář 
nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán.

Připravujeme kino na červen: Špión, Sedmero krkavců, Jurský svět, Mimoni, 
Vybíjená

sobota 16. 5., cena zájezdu 450 Kč
JARNí VídeŇ – nástupní místa: 5.45 Zlín ABS; 5.50 Malenovice U MLÝ-
NA; 6.00 Otrokovice HOTEL SPOLEČENSKÝ DŮM; 6.15 OTROKOVIC-
KÁ BESEDA. Bližší informace a rezervace míst v TIC.

sobota 23. 5., cena zájezdu 400 Kč,vstupné si hradí každý sám.
PodHáJskA – 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. Bližší info a rezervace míst v TIC.

V Městské kavárně vystavují v květnu členové Fotoklubu BESEDA.

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 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

Město Otrokovice vyhla-
šuje VýBěRoVé ŘíZe-
Ní NA PRodeJ BYto-
Vé  JedNotkY 1300/406 
VČetNě PŘísluŠNéHo 
s P o l u V l A s t N i C k é -
Ho Podílu id. 30/3550 
NA sPoleČNýCH Čás-
teCH BudoVY Č. P. 1300 
A PŘísluŠNéHo sPolu-
VlAstNiCkéHo Podílu 
id. 30/3550 k pozemku parc. č. 
st. 1918 v k. ú. a obci Otrokovi-
ce – rohový byt ve 4. nadzem-
ním podlaží s dispozicí 1 + kk 
(kuchyňský kout) za cenu nej-
vyšší nabídky.  Celková podla-
hová plocha bytu činí 30,46 m2 
+ plocha lodžie 2,94 m2.  
Byt je v původním provedení 

z doby výstavby pouze se zá-
kladní údržbou, bez podstatné 
rekonstrukce nebo moderniza-
ce. V rámci revitalizace domu 
byla provedena výměna oken 
a dveří na lodžii za plastová 
a provedena úprava lodžie. 
Na budovu č. p. 1300 je zpra-
cován průkaz energetické ná-
ročnosti.
Město vyhlašuje výběrové říze-
ní za následujících podmínek:
– zájemce uvede jméno a pří-
jmení, adresu trvalého bydliště, 
popř. doručovací adresu a tele-
fonický kontakt,
– minimální kupní cena 
500 000 Kč
– úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje Zastupi-

telstvem města Otrokovice
– předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána ucha-
zečem, popř. uchazeči
– v případě, že má být nemovi-
tost nabyta do společného jmě-
ní manželů, přihlásí se do vý-
běrového řízení oba manželé 
společně
– v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje 
při vyhodnocení čas podání 
nabídky s tím, že dříve podaná 
nabídka má přednost
– ve výběrovém řízení bude 
vybrána pouze jedna nejvý-
hodnější nabídka, další nabídka 
v pořadí nebude stanovena
– zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádnou z nabí-

dek a výběrové řízení zrušit
– uzávěrka výběrového řízení: 
25. 5. 2015 v 10.00 hod.
Přihlášku do výběrového řízení 
je nutno podat osobně do poda-
telny MěÚ Otrokovice v zale-
pené obálce s označením  „Vý-
běrové řízení bytová jednotka 
1300/406“ na adresu: MěÚ 
Otrokovice, budova č. 1, odbor 
majetko-právní, nám. 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice. 

Výběrové řízení vyhodno-
cuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku 
je možno uskutečnit od 20. 4. 
2015 po osobní dohodě nebo 
telefonickém objednání. Bližší 
informace podá Ivana  Macha-
čová, tel. 577 680 209.

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.

iNZeRCe

Prodejna krmiv a masa pro 
psy Otrokovice Baťov (Prior) 
nabízí konzervy pro psy 1240 g 
různých značek (Calibra, Pro-
pesko, Dax, atd.) za akční cenu 
28 Kč/ks.

V otrokovicích koupím 
byt 2+1 nebo 3+1, balkon vý-
hodou. Tel.: 722 421 245

KVĚTEN
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kalendář významných akcí
18.–19. dubna, kostel sv. Vojtěcha, sokolovna
oslAVA 20. VýRoČí kostelA sV. VoJtěCHA 
Sobota 18. dubna: 10.00 slavnostní mše svatá v kostele, 14.00 program v soko-
lovně pro farní společenství a hosty. Neděle 19. dubna: 15.00 svátostné požehná-
ní v kostele, 16.00 koncert Žesťové harmonie v kostele

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 složek IZS. 

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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pátek 1. května,  9.00–18.30 hod., park před hotelem Baťov a přístaviště

MáJoVá PouŤ A odeMYkáNí VodY

duben–květen ve všední dny 
15–19, víkendy a státní svátky 
10–19 hod.
dopravní hřiště pro 
veřejnost
Cena: zdarma

1. 5. 10–13 hod.
sluníčko na pouti
Park před Spol. domem
Tvořivé dílny a aktivity pro 
malé i velké. Tvoření za drobný 
poplatek. 

2.–3. 5., So 9–Ne 13 hod.
otevírání vody
TZ Štěrkoviště
Přátelské setkání lodních mode-
lářů z Otrokovic a okolí, ukázky 
pouštění lodí i letadel. Pořádáno 
ve spolupráci s Model klubem 
Otrokovice.

9. 5. od 14 hod.
oddeCH – otrokovické dět-
ské divadelní echo
TZ Štěrkoviště
Open-air festival amatérských 
a poloprofesionálních diva-
del hrající jak pro děti, tak pro 
dospělé (podrobný program 
na www.ddmslunicko.cz).
Vstup: děti, studenti, ZTP, 
ZTP/P 50 Kč, dospělí 70 Kč

15.–17. 5., Pá od 17 hod
Rybářská víkendovka
TZ Štěrkoviště
Rybolov, předávání rybářských 
lístků, táborák
Cena: 500 Kč

16. 5. od 13 hod.
2. ročník RC sunHell
Dopravní hřiště
Závody RC modelů. Přihlásit se 
může kdokoliv, kdo má model 
1/10 elektro a troufne si na rally 
es námi. 

24. 5., od 16 hod.
Akademie ddM sluníčko
Otrokovická BESEDA
Slavnostní přehlídka zájmové 
činnosti DDM Sluníčko.
Vstup: dospělí 60 Kč, děti od 3 
let, studenti ZTP, ZTP/P 40 Kč

31. 5., 15–18 hod.
den dětí
Park u polikliniky
Odpoledne plné zábavy nabídne 
hry a atrakce nejen pro nejmen-
ší. Některé atrakce za poplatek.

kResleNí
 pomocí pravé mozkové 

hemisféry tužkou a pastelem.
Nepotřebujete talent ani nadání,  
jen dobrou náladu a chuť zkusit 

 něco nového.
     termín, místo, cena (kč):

9.–10. 5. 2015 od 10 do 17 hodin
Napajedla, hotel Na Malině 1380

TUŽKA: 1.490 Kč, PASTEL: 2.090 Kč
Cena je za oba dva dny/1 osoba
  info na tel.: 602 229 694
 www.kresleni.snadno.eu

3% sleva oproti vystřiženému inzerátu!

Miláčkem poroty i publika je Martin lapčík

doprovodil se na ukulele. Třetí ročník soutěže Otrokovice 
mají talent aneb Hledá se otrokovický Goťák má tentokrát vítěze 
2v1: dosud získal jiný interpret cenu poroty a jiný cenu publika, 
Martin Lapčík si letos vyzpíval obojí. Zaujal nejen zpěvem, ale 
i vlastním doprovodem na ukulele. „To jsem naprosto nečekal.  
Myslel jsem, že vyhraje někdo jiný,“ řekl překvapený Martin. 
Zpěvu se prý vůbec nevěnuje. Zato poslední rok hraje právě na 
ukulele. Kromě toho hraje také na flétnu, a to i ve folklorním sou-
boru.  (red), foto: Martina FoJtíkoVá

pondělí 4. května v 17.00 hod. v kinosále Otrokovické BESEDY

BesedA s oBČANY
Setkání představitelů města s veřejností.  Přijďte, jste srdečně zváni.
Další z cyklu setkání představitelů města s veřejností, tentokrát pro obyva-
tele sídliště Střed a přilehlé okolí. K setkání zvou starosta Jaroslav Budek  
a místostarosta Jiří Veselý.

Základní umělecká škola Otrokovice zve na zá-
pis žáků pro školní rok 2015/2016. Zápis se koná  
13. května od 14 do 17 hodin. Místa konání pro 
obory: hudební, literárně-dramatický: ZUŠ Otro-
kovice, Školní 806, Baťov. Výtvarný, taneční: ZŠ 
TGM, Jana Žižky 1355. Další informace: 
tel.: 577 925 366. www.zusotrokovice.cz  (red)

ZuŠ pořádá zápis na rok 2015/16

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 Otrokovice,  tel.: 
571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Vlastimil Bukovjan, 
Mgr. Ivo Marušák, Mgr. Věra Kramářová, 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. 
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V pÁTEK 1. května NA

MÁJOVÉ HODY
SpECIALITY Z KACHNY A HUSY

POMaLU PEČEnÉ ŠŤavnatÉ SELÁTKO
a DaLŠÍ SPECIaLItY Z vYHLÁŠEnÉ DOMÁCÍ kUCHYně

Město Otrokovice vyhlašuje Vý-
BěRoVé ŘíZeNí NA PRo-
deJ BYtoVé  JedNotkY 
1300/610 VČetNě PŘísluŠ-
NéHo sPoluVlAstNiC-
kéHo Podílu id. 30/3550 
NA sPoleČNýCH ČásteCH 
BudoVY Č. P. 1300 A PŘí-
sluŠNéHo sPoluVlAst-
NiCkéHo Podílu id. 30/3550 
k pozemku parc. č. st. 1918 v k. 
ú. a obci Otrokovice – byt v 6. 
nadzemním podlaží s dispozicí 
1 + kk (kuchyňský kout) za cenu 
nejvyšší nabídky.  Celková pod-
lahová plocha bytu činí 29,93 m2 
+ plocha lodžie 2,94 m2.  Byt je 
v původním provedení z doby své 
výstavby pouze se základní údrž-
bou, bez podstatné rekonstrukce 
nebo modernizace. V bytě byla 
v minulosti provedena stavební 
úprava – částečně rozšířen dveřní 
otvor mezi kuchyňským koutem 
a pokojem. V rámci revitalizace 
domu byla provedena výměna 
oken a dveří na lodžii za plastová 
a provedena úprava lodžie. Na bu-
dovu č. p. 1300 je zpracován prů-
kaz energetické náročnosti. Město 
vyhlašuje VŘ za následujících 
podmínek: 
– zájemce uvede jméno a příjme-
ní, adresu trvalého bydliště, popř. 
doručovací adresu a telefonický 
kontakt
– minimální kupní cena 500 000 Kč

– úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje ZMO
– předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána uchaze-
čem, popř. uchazeči
– v případě, že má být nemovitost 
nabyta do společného jmění man-
želů, přihlásí se do VŘ oba man-
želé společně 
– v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje při 
vyhodnocení čas podání nabídky 
s tím, že dříve podaná nabídka má 
přednost
– ve VŘ bude vybrána pouze jedna 
nejvýhodnější nabídka, další na-
bídka v pořadí nebude stanovena,
– zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádnou z nabídek 
a výběrové řízení zrušit
– uzávěrka výběrového řízení:  
25. 5. 2015 v 10.00 hod.
Přihlášku do výběrového řízení je 
nutno podat osobně do podatelny 
MěÚ Otrokovice v zalepené  obál-
ce s označením  „Výběrové řízení 
bytová jednotka 1300/610“ na ad-
resu: MěÚ Otrokovice, budova  
č. 1, odbor majetko-právní, nám. 
3. května 1340, 765 23 Otrokovi-
ce Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídka od 20. 4. 
po osobní dohodě nebo telefo-
nickém objednání. Bližší infor-
mace podá Ivana Machačová, tel. 
577 680 209.

Program v parku:

10.00–12.00 Dechová 
hudba TOPOLANKA

14.00–15.00 Dětská show 
TV Stars

15.30–16.30 PREMIER

17.00–18.30 Rock & 
Roll Band MARCELA 
WOODMANA

Moderuje Dalibor Dědek

Program v přístavišti:
9.00 odemykání vody 
9.20–12.00 Jack´s Band
Folklorní vstupy ŠTABARC z Tečovic
Moderuje Michal Mynář
Členové divadelního souboru TYJÁTR 
budou po celé dopoledne organizovat 
vodnické hrátky, dětské soutěže. 
Půlhodinové okružní jízdy lodí 9.30–
17.00 hod. Prodej lodních lístků – Otro-
kovická BESEDA (polovina bude v před-
prodeji, druhá polovina v přístavišti vždy 
půl hodiny před vlastním odjezdem lodi).

Vláček Moravský drak bude jezdit mezi Společenským domem a přístavištěm.
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Potraviny u moravy
Školní 1299, SEnior a

Znovu otevřeno
Po-Pá 7.30–11, 13–15
So 8–12 
ne 8–11

Usměvav
á, oc

hotn
á ob

sluha

Pečivo topek
Levné cenyPivo Zlínský švec

In
z

e
r

c
e

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



OtrOkOvické
nOviny8

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.

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vy-
zvednutí v TIC v Otrokovické BESEDĚ od středy 22. dubna.

Město Otrokovice vyhlašu-
je VýBěRoVé ŘíZeNí 
NA PRoNáJeM PRostoR 
slouŽíCíCH k PodNiká-
Ní, uMístěNýCH V AReá-
lu RekReAČNí oBlAsti 
ŠtěRkoViŠtě v objektu bez 
č. p., nacházejících se na po-
zemku parc. č. st. 2692 v k. ú. 
Otrokovice o celkové výměře 16 
m2 a dále část pozemku parc. č. 
3359/1 v k.ú. Otrokovice včetně 
zpevněné venkovní plochy o vý-
měře 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 podmí-
nek: 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) navrhovanou výši nájem-
ného za pronajímané období 
a účel nájmu 
b) doloží kopii živnostenského 

oprávnění nebo kopii výpisu 
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bez-
dlužnosti 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: 
5. 5. 2015 v 10.00 hod.

Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313,  
případně 602 788 515 (p. Do-
hnal). Bližší informace poskyt-
ne Eva Kadlečíková  na tel.: 
577 662 317. Nabídky předají zá-
jemci osobně nebo poštou v zale-
pené obálce s označením: „Výbě-
rové řízení stánek s občerstvením 
ROŠ“ na adresu: TEHOS, s. r. 
o., k rukám jednatele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice. Za-
davatel si vyhrazuje právo vý-
běrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek.

 Město Otrokovice vyhlašuje VýBěRoVé ŘíZeNí NA PRo-
NáJeM PRostoR slouŽíCíCH k PodNikáNí RAd-
NiČNí RestAuRACe NACHáZeJíCíCH se V PŘíZeMí 
A 1. PodZeMNíM PodlAŽí BudoVY Č. P. 1340, NáM.  
3. kVětNA, otRokoViCe, která je součástí pozemku parc. č. st. 
2658 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 382,50 m2 prostor umístě-
ných v přízemí a o celkové výměře až 357,47 m2 prostor umístěných 
v 1. podzemním podlaží budovy. Prostory slouží k účelu nájmu jako 
provozování restauračního zařízení. Město Otrokovice vyhlašuje vý-
běrové řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou
2. nájemné:  
a) za prostory umístěné v přízemí budovy minimálně 700 kč/m2/
rok (bez dPH)
b) za prostory umístěné v 1. podzemním podlaží budovy minimál-
ně 100 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 uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok 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 originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu 
 5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány a provozo-
vány výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály 
a jiná obdobná technická zařízení umožňující interaktivní hraní her  
s peněžitými sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pronajímateli 
kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služby. Tato kauce 
bude použita v případě, že nájemce nebude platit řádně nájem a služ-
by s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání 
všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část pronajíma-
telem vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 12. 5. 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. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obál-
ce s označením: „Výběrové řízení – Radniční restaurace“ na ad-
resu: 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.

U příležitosti Světového dne 
sociální práce dne 17. března 
otevřeli v Charitním domo-
vě sv. Anežky reminiscenční 
místnost pro seniory.  

Reminiscence nebo též re-
miniscenční terapie znamená 
vzpomenout si, rozpomenout 
se. Jako odborná metoda prá-
ce se seniory má proto vliv na 
kvalitu jejich života. Ti si tak 
potvrzují svou identitu, získá-
vají sebevědomí a uspokojují 
potřebu seberealizace a vlast-
ního uplatnění.  Reminiscence 
má velký význam u izolova-
ných klientů, klientů omeze-
ných v soběstačnosti nebo 
jinak nekomunikujících osob. 
Přijímána je klienty také pro-

to, že se u ní nijak nehodnotí 
výkonnostní složka, jako tomu 
může být například při ručních 
pracech. 

Reminiscenční místnost se 
nachází v prostorách jídelny 
Charitního domova a slouží 
osmačtyřiceti klientům domo-

va pro seniory a odlehčovacích 
služeb. Její kapacita je zhruba 
tucet míst, je dobře ozvučena 
a umožňuje audiovizuální pro-
mítání na širokoúhlém plátně. 
Je vybavena v duchu 50. let 
minulého století.  (red)
 Foto: Martina FoJtíkoVá

Jako kdysi doma – Charita má novou reminiscenční místnost 

O dva členy se nově rozšíří redakční rada Otroko-
vických novin (ON), která zasedá pravidelně dvakrát 
do měsíce. Rozhodli tak radní na zasedání dne 18. 
března. Úkolem nových členů bude zapojit se do prá-
ce redakční rady a zastupovat v ní otrokovickou ve-
řejnost. O obsahu ON budou nově rozhodovat také 
čestná občanka Otrokovic Věra Kramářová a aktivní 
člen Českého červeného kříže a Junáku Ivo Marušák. 
K rozšíření redakční rady o zástupce z řad veřejnosti 
bylo přistoupeno na základě podnětů občanů z řad ve-
řejnosti i zastupitelů města.

„Věřím, že noví členové budou při práci redakční 
rady přínosem. S paní Kramářovou spolupracujeme 
už léta a pan Marušák projevuje o práci v redakční 
radě zájem dlouhodobě,“ uvedl starosta Otrokovic a 
předseda redakční rady Otrokovických novin Jaro-
slav Budek.
 „Někteří lidé přečtou Otrokovické noviny takzvaně 
od A do ZET, kdežto jiní, ke své škodě, je tak tak 

Radnice zapojí veřejnost do činnosti 
redakční rady otrokovických novin

Složení RR ON: 
Předseda: Jaroslav Budek, starosta Otrokovic 
Členové: Jiří Veselý, místostarosta Otrokovic
Marta Zakopalová, členka RMO
člen Zastupitelstva města Otrokovice – měnící se 
po půl roce (nyní Vlastimil Bukovjan)
Věra Kramářová
Ivo Marušák
Členové s hlasem poradním:
Anna Novotná, šéfredaktorka ON
Michal Mynář, jednatel Otrokovické BESEDY
Romana Stehlíková, tisková mluvčí města 
Zapisovatel: Ivo Novotný, organizační asistent 
 starosty

Romana steHlíkoVá, tisková mluvčí otrokovic

prolistují; snad se nám tedy společně podaří zvýšit 
čtivost některých rubrik či jednotlivých článků,“ 
poznamenali noví členové redakční rady.

Když se na nás před nějakou do-
bou obrátili ze SENIORU Otro-
kovice s návrhem, jestli bychom 
připravili nějaké přednášky pro 
jejich projekt SENIORské mini-
univerzity III. věku, brali jsme 
to jako zajímavou výzvu a pře-
mýšleli jsme, jakými tématy by-
chom mohli zaujmout. Nakonec 
si senioři z naší nabídky vybrali 
dvě přednášky. V únoru si vyu-
čující angličtiny připravila pro 
„studenty seniorské miniuniver-

zity“  prezentaci o zajímavých a 
netradičních svátcích ve Velké 
Británii a o měsíc později kole-
ga němčinář seznámil poslucha-
če s exotickou Malajsií a přidal 
zajímavosti o životě s malajsij-
skou Číňankou. Z počátku jsme 
si nebyli jistí, zda dokážeme tak 
odlišné publikum, než na jaké 
jsme zvyklí, dostatečně zau-
jmout. Ale nakonec to byla vel-
mi milá zkušenost a „studenti“ 
byli vynikající. Navíc není po-

třeba psát písemku, abychom si 
ověřili, zda „žáci“ dávali pozor 
– všichni byli velmi příjemní, 
pozorní a zvídaví. 
     Také proto se těšíme, bu-
deme-li moci v této spolupráci 
pokračovat i v příštím školním 
roce. Jsme rádi, že můžeme na-
šim seniorům zpříjemnit chvil-
ky volna a věříme, že jako škola 
máme co nabídnout. 
 Jana MAŇáskoVá, 
 Gymnázium otrokovice

Gymnázium součástí seNioRské miniuniverzity iii. věku

Lužní les na Bahňáku. Určitě mnozí z vás tuto lo-
kalitu velmi dobře znáte, třeba i díky vloni zpro-
vozněné cyklostezce podél Moravy. Takřka pár 
kroků od posledních domů sídliště si můžeme vy-
chutnávat procházku specifickým lužním bioto-
pem a při troše štěstí zahlédnout i jeho obyvatele  
od zpěvného ptactva, kachen, labutí až po srnčí 
zvěř a bobry. Bohužel ne všichni návštěvníci se 
zde chovají ohleduplně. Svědčí o tom množství 
odpadků pohozených kdekoliv v lese či ve vodě.

První dubnovou sobotu tak členové sdružení 

MS Skalka kompletně vyčistili břehy a vodní 
plochy toku Mojena, který protéká bahňáckým 
lesem a také lesní jezírka (pozůstatky bývalých 
slepých ramen Moravy). Kromě „tradičních“ od-
padků v podobě plastových a skleněných lahví, 
plastových nádob, tašek a sáčků, papírů, plecho-
vých odpadů a pneumatik dokonce vylovili i dva 
televizní přijímače. Celá akce byla připravena 
ke DNI ZEMĚ v součinnosti s Povodím Mora-
vy, které také zajistilo odvoz a uložení odpadu 
na skládku.  Myslivci z Mysliveckého sdružení 
Skalka zde provozovali myslivost několik desítek 
let. Vykonat dobrý skutek se rozhodli navzdory 
tomu, že dnes nemají vlastní honitbu.  I tak stále 
pořádají tradiční myslivecké plesy a působí v ob-
lasti ochrany životního prostředí. 

Závěrem jedna věc k zamyšlení.  V Otroko-
vicích existuje více než deset sběrných dvorů, 
minimálně jeden je také v každé okolní vesnici. 
Přesto se zřejmě některým lidem „vyplatí“ jezdit 
do lesa a nepotřebné věci uložit zde. Zvláštní, co 
myslíte?  Radomil sloPoVský, 
 Myslivecké sdružení skalka 

Myslivecké sdružení skalka vyčistilo potok Mojenu



Děkujeme vedení SenIO-
ru B Otrokovice, ved. lé-
kaři, soc. pracovnicím, ved. 
pracovníkům, zdravotníkům, 
pečovatelkám, všem zaměst-
nancům i dobrovolníkům, 
kteří se příkladně starali a pe-
čovali o moji maminku, paní  
Filoménu leVČákoVou, 
která zde prožila téměř pět let 
poklidného stáří.

Děkujeme všem, 
kteří doprovodili 
na poslední cestě 
našeho drahého, 
pana Josefa 
k o u Ř i l A ,  

který nás opustil dne 1. března 
2015. Poděkování patří i ses-
třičkám a pečovatelkám Cha-
ritního domova sv. Anežky 
v Otrokovicích za věnovanou 
starost a péči. Děkuje rodina.

Chtěla bych tímto poděkovat 
sestřičkám a všem zaměstnan-
cům Charitního domova sv. 
Anežky v Otrokovicích za péči, 
kterou věnovali mojí mamince, 
paní Aleně BuMBálkoVé. 
Dcera Danuše s rodinou

Touto cestou 
bychom rády 
poděkovaly per-
sonálu SENI-
Oru B za péči  
o paní Blaženu 

HloŽkoVou a všem přá-
telům a známým za květino-
vé dary, projevenou soustrast 
a slova útěchy při posledním 
rozloučení s naší maminkou. 
Dcery Naďa a Eva

Děkuji všem příbuzným 
a známým, sboru dobrovol-
ných hasičů, kteří doprovo-
dili mého manžela, našeho 
dědečka a pradědečka, pana  
oldřicha MeZiHoRákA  
na jeho poslední cestě. Zá-
roveň děkuji za květinové 
dary a slova útěchy. Jménem  
zarmoucené rodiny manželka 
Vlasta

Dne 19. dubna vzpomeneme 23. výročí  
úmrtí mé drahé maminky, babičky, tchyně, paní  
Františky ŠViteloVé. S láskou a úctou stále  
vzpomínají dcera a snacha s rodinami.

Dne 20. dubna uplyne již devět roků, co odešel po těžké 
nemoci pan Jan PáleNík. Dne 16. srpna pak vzpo-
meneme jeho nedožitých 75 let. Za tichou vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 20. dubna si připomínáme 5. výročí úmrtí pana 
Mojmíra oČAdlíkA. Děkujeme všem, kteří mu 
spolu s námi věnují tichou vzpomínku. Manželka a děti  
s rodinami.

Dne 20. dubna uplynulo již 17 let 
od úmrtí maminky a babičky, paní  
Anny BAReŠoVé a 5. červ-
na uplyne 16 let od úmrtí tatínka  
a dědečka, pana Antonína  
BAReŠe. S láskou vzpomíná dcera Ivana  

a vnuk Martin. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 21. dubna uplyne 10 let, kdy nás nečekaně opustil 
pan Václav BAŤA. Dotlouklo jeho srdce, dozněl zvuk 
jeho harmoniky, ale my nikdy nezapomeneme. Manžel-
ka Marta, děti Martina a Waldemar s rodinami

Dne 21. dubna uplyne 100 let od narození naší drahé 
maminky a babičky, paní Marie HeGRoVé. S láskou 
vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezace-
lí tu ránu bolestivou. Dne 21. dubna uplyne 22 let, 
co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, pan  
Josef VeRBík. S láskou a úctou vzpomíná rodina  
Verbíkova.

odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.  
Dne 22. dubna uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 
pan Miroslav JelíNek. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná 
manželka Blažena, dcera s rodinou a syn s rodinou.

Dne 22. dubna uplyne 7 smutných let od smutné chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní Marie doHNAloVá. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila, Marie  
a Anna s rodinami.

Dne 23. dubna uplyne 5 let, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Josef doBeŠ. Jeho rodina touto cestou děkuje 
všem, kteří věnují tichou vzpomínku.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je náš čas, jak rádi 
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Kdo Tě poznal, 
měl Tě rád, uměl jsi pohladit, potěšit, rozesmát. Dne 
24. dubna by se dožil 88 let pan ludvík GloseR.  
Vzpomíná rodina.

Dne 26. dubna by se dožil 100 let pan  
František kRátký. Vzpomíná rodina.

Dne 27. dubna vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana 
Zdeňka BeRANA. S láskou vzpomíná manželka  
Vlasta s rodinou.

Dne 2. května uplyne již 25 let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní  
Jitka ŠPiČákoVá. S láskou vzpomínají dcery Jin-
dřiška, Jaroslava a Jitka s rodinami. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky 
za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás 
žil. Dne 3. května si připomeneme 7. výročí úmrtí pana 
Miroslava JuŘiČkY. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, děti a vnoučata.

čas plyne a nevrátí, co vzal, jen bolest v srdci zů-
stává dál. Dne 25. května by se dožil 88 let pan  
Zdeněk GAZdA a v únoru uplynulo 11 let od jeho 
úmrtí. S láskou a úctou vzpomíná manželka, děti  
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 9. dubna 
oslavila krásných 
85 let naše ma-
minka, babička  
a prababička,  
paní Rostislava  

doBeŠoVá. Hodně zdraví, 
štěstí a životního elánu pře-
jí dcera Slávka,Vlasta,Věra,  
Jarka a syn Mirek s rodinami.

Dne 29. dubna se 
dožívá pan 
ing. otakar 
PAVelA krás-
ných 89 let. Vše 
nejlepší a hodně 
zdraví přeje synovec Jarda  
s rodinou. Vydržať!

Vše nejlepší k ži-
votnímu jubileu 
panu ing. ivanu 
B o Ř u t o V i  
přejí kamarádi.
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Dne 22. února jsme si připomněli 7. vý-
ročí úmrtí paní Věry kleiNoVé a dne 
24. dubna uplyne 1. smutný rok od úmrtí 
pana Vladimíra kleiNA. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkuje dcera Marcela a syn Vladi-

mír s rodinami.

Dne 1. března uplynul smutný rok, kdy od nás vel-
mi nečekaně odešel laskavý člověk, vždy ochot-
ný pomoci i druhým. Byl to náš milovaný bratr, 
strýc, kamarád, bývalý aktivní fotbalista TJ Jiskra  
Otrokovice a velký fanda otrokovického fotbalu, pan  
oldřich Jiří PRoCHáZkA. Prosím, kdo jste ho znali, 

měli rádi, vzpomeňte tiše spolu s námi a přijměte naše poděkování.  
Na Tebe, Jiří, nelze zapomenout. Sestra s rodinou

Dne 18. března uplynulo již 5 let, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
Jaroslav BiČAN. S láskou vzpomínají manželka,  
dcery a syn s rodinami. Děkujeme všem, kteří si  
vzpomenou s námi.

Dne 31. března by se dožil 69 let pan Jan BíNA. Dne 
12. dubna jsme si připomněli 6 smutných let od jeho 
úmrtí. S láskou vzpomínají manželka Dagmar, dcery  
a syn s rodinami, vnoučata a sestra Jaroslava s rodinou.

Dne 1. dubna uplynulo devět let od úmr-
tí naší drahé babičky, maminky a manželky, paní  
Marie lukáČoVé.  S láskou vzpomínají manžel, 
synové a vnučka. Za tichou vzpomínku děkujeme všem 
jejím přátelům, známým i žákům.

Dne 4. dubna jsme vzpomněli  
8. výročí, kdy nás navždy opustila naše 
maminka, babička a prababička, paní  
Božena MARtiNů. Dne 19. čer-
vence vzpomeneme 12. výro-

čí, kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček, pan  
Josef MARtiNů. S láskou vzpomíná dcera Hana.

Dne 5. dubna jsme si připomněli 14. vý-
ročí úmrtí paní elišky uRBANCoVé 
a dne 26. dubna vzpomeneme 27. vý-
ročí úmrtí pana Rudolfa uRBANCe.  
S láskou vzpomínají dcery Jana, Helena  
a Milena s rodinami.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 6. dubna uplynu-
lo dlouhých 27 let, co nás navždy opustil náš drahý  
tatínek a dědeček, pan František sPuRNý. Kdo jste 
ho znali, věnujte s námi tichou vzpomínku. Syn Milan  
s rodinou

Již nic Ti nemůžeme dát, jen svíčku rozsvítit, kytič-
ku položit a tiše vzpomínat. Dne 12. dubna uplynulo  
8 smutných let, kdy nás navždy opustil náš drahý man-
žel, tatínek, dědeček a bratr, pan Josef koRYČáNek 
z Tlumačova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
S láskou vzpomínají manželka Jindřiška s celou rodi-

nou a sestra Marie s manželem.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše vzpo-
mínat. Dne 14. dubna uplynuly 2 roky od úmrtí naší 
drahé terezie tAlAFoVé. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. S lás-
kou manžel Alois, syn Miroslav s rodinou, syn Radomír 
s rodinou a syn Zdeněk s rodinou.

čas plyne, vzpomínka zůstává. Dnes, 17. dubna,  
uplynul 1 rok od úmrtí paní ivany BělíkoVé.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomín-
ku děkuje dcera Ivana a vnuci Jan, Jiří a Ondřej.

Dnes, 17. dubna, uplynul rok, co nás navždy opustila 
paní Anna CHudáRkoVá. V našich srdcích stále 
žiješ a zůstáváš milována. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera a synové s rodinami.

Dnes, 17. dubna, uplynulo 25 let, kdy nás opustil  
manžel, tatínek a dědeček, pan Antonín JAVoR. 
Vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, 
synové a bratr s rodinami.

Dne 18. dubna by se dožil 80 let pan Josef JuRČík  
a 2. července si připomeneme smutné 2. výročí, kdy nás 
opustil. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

sPoleČeNská kRoNikA BlAHoPŘáNí

PoděkoVáNí



OtrOkOvické
nOviny10

In
z

e
r

c
e 

 
 
 

Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
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Březen, měsíc knihy byl v plném 
jarním kvapíku a my jsme si k nám 
do školy na besedu pozvali pana 
PaedDr. J. F. Bobáka. Na Mánesku 
se 19. března dostavil veselý, bodrý 

a optimismus šířící pán, kterému se 
za brýlemi šibalsky smály moudré 
oči. Opíral se o zajímavě zdobenou 
hůlku a s dětmi byl hned kamarád.

Žákům třetích a čtvrtých tříd 
prozradil tajemství svého psaní. 
Vzpomínal na dětství, na úžasného 
třídního učitele, kterému se sna-
žil celý profesní život co nejvíce 
podobat. Náš host totiž napsal už 
dvaatřicet knih a dlouhá léta učil 
na druhém stupni ZŠ český jazyk 
a dějepis. 

Všichni jsme ho poslouchali se 
zatajeným dechem. Komu se dnes 
jen tak poštěstí potkat opravdické-
ho spisovatele? S panem Bobákem 
jsme si užili nejen jeho poutavé 
a barvité vyprávění, ale přečetl nám 
dokonce i kousek ze své knihy pro 
děti. Školáci si pod jeho taktovkou 
zahráli krátké divadlo a všem nám 
bylo skvěle. Děkujeme panu spiso-
vateli za čas, který nám věnoval.                                                                                                           
 Žáci 3 a 4. ročníku, 
 ZŠ Mánesova

Beseda se spisovatelem J. F. Bobákem

Historicky první setkání všech 
školních psycholožek na území 
Otrokovic, Zlína, Uherského 
Hradiště a okolí se konalo po-
čátkem března v Otrokovické 
BESEDĚ pod patronátem Od-
boru školství a kultury Měst-
ského úřadu Otrokovice.

Setkání pořádala pracovní 
skupina školních psychologů 

(ŠKOPS) a zúčastnilo se jej 
šestnáct psycholožek a dva zá-
stupci odboru školství a kultury 
v Otrokovicích.

Cílem setkání byla výmě-
na zkušeností na úrovni: co 
děti, rodiče a učitelé potřebují 
od školního psychologa, jaké 
jsou naše možnosti a limity po-
moci.

Na úvod všechny přivítala 
vedoucí odboru školství a kul-
tury Mgr. Barbora Šopíková 
a vyjádřila podporu i pro další 
setkávání. Součástí konferen-
ce byla prezentace projektu 
Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na území obcí s roz-
šířenou působností Otrokovice, 
kterou přednesla PaedDr. Jar-

mila Zavřelová. Dále byli pří-
tomní seznámeni s prezentací 
Asociace školních psychologů 
České republiky. Posledním té-
matem, které otevřelo diskusi, 
byla diagnostika třídních kolek-
tivů pomocí metody SOCIO-
KLIMA. Cílem diagnostiky 
třídních kolektivů je zmapovat 
vztahy a v případě nutnosti pře-

dejít šikaně ve třídě, popřípadě 
pomoci se začleněním dětem, 
které jsou na okraji skupiny.  
Závěr konference se nesl v du-
chu potřeby pravidelného setká-
vání a výměny zkušeností. Dě-
kujeme za vstřícnost a podporu 
městu Otrokovice.
 Mgr. l. RAŠtiCoVá, 
 Mgr. Bc. k. VRáNoVá

V otrokovicích pořádali historicky první konferenci školních psychologů 

Noc s Andersenem je akce na 
podporu dětského čtenářství u 
příležitosti narození dánského 
pohádkáře H. Ch. Andersena. 
Letos se uskutečnil již 15. ročník 
této mezinárodní akce. 

Jelikož v loňském školním 
roce se tato akce setkala u dětí 
s velkým ohlasem, nic nebrá-
nilo tomu uspořádat nocování 
ve škole i letos. V pátek 27. 3. 
se v podvečer před školou sešlo 
skoro devadesát dětí 3.–6. tříd, 
které byly vybaveny nejen spa-
cáky, karimatkami, baterkami, 
něčím dobrým na zub, oblíbenou 
hračkou, ale i knihou. Po přícho-
du do školy se děti „zabydlely“ 

ve svých třídách, nachystaly si 
místo na spaní a v týmech mohly 
vyrazit vstříc téměř dvouhodi-
nové hře. Po škole bylo rozmís-
těno dvacet stanovišť s úkoly, 
které byly jak matematické, tak 
z anglického jazyka i literatury. 
Všechny úkoly pojilo společné 
téma – pohádky. 

I když nám počasí svojí teplo-
tou zrovna nepřálo, vydali jsme 
se před osmou hodinou na školní 
hřiště k táboráku, kde nechybělo 
opékání špekáčků.  Děti posilně-
né večeří se mohly kolem deváté 
hodiny ve spacím úboru vydat na 
dlouho očekávanou noční hru. 
Ve trojicích až čtveřicích měly 

za úkol hledat v přízemí školy 
ukrytá písmena, z nichž se muse-
la sestavit tajenka. Aby to nebylo 
tak jednouché, na chodbách byla 
úplná tma a písmena se hledala 
pomocí baterek. Po ukončení 
hry se děti plné dojmů přesunuly 
do tříd a nachystaly se ke spaní. 
Některé usínaly u knížky, jiné u 
filmové pohádky. V sobotu ráno 
jsme společně posnídali v pro-
storách školní kuchyňky. V tě-
locvičně proběhlo vyhodnocení 
večerní hry a mimo oceněných 
si každý odnesl sladkou odměnu 
a záložku do knihy na památku. 
  Mgr. kateřina MáŠoVá, 
 ZŠ TGM

Noc plná zážitků čekala účast-
níky 15. ročníku „Noci s An-
dersenem“ v  pobočce Městské 
knihovny v Otrokovicích z pát-
ku 27. na sobotu 28. března.

Na akci zaměřené na pod-
poru čtení a čtenářství se díky 
nemoci sešlo z původně dvaceti 
přihlášených nocležníků nako-
nec patnáct dětí ve věku od pěti 
do desíti let. Noc oficiálně za-
hájil četbou z knihy „Pohádky“ 
od Miloše Macourka místosta-
rosta města Jiří Veselý za pří-
tomnosti vedoucí odboru škol-
ství a kultury Barbory Šopíkové. 
Svou siláckou show potěšil ne-

jen děti, ale i přítomné dospělé 
silák Zdeněk Knedla, který vy-
stupuje pod uměleckým jménem 
Železný Zekon. 

Po večeři děti vyšly do sku-
tečné noci. Venku je čekaly 
sportovní soutěže, které zahr-
novaly například překážkovou 
dráhu, házení míčků do koše 
či chůzi po vratkých prknech. 
Malí sportovci si mohli své vý-
kony na „opičí“ dráze srovnat 
s výkonem Benjamína – border 
kolie manželů Stanislava a Jany 
Mlýnkových. Příjemně unavené 
a zážitky nabité nocležníky vy-
provodila do říše snů poslední 

pohádka tohoto dne. Ráno děti 
po snídani čekaly rukodělné prá-
ce. Jako upomínku si tak vedle 
diplomu a dárečků mohly odnést 
vlastní výrobek s velikonoční te-
matikou. Zájem dětí o nocování 
nás velmi těší. O spokojenosti 
dětí i jejich rodičů svědčí i fakt, 
že s většinou dětí se knihovnice 
setkávají i následující rok. Dě-
kujeme za spolupráci manželům 
Mlýnkovým a také mamince Na-
tálky Hlaváčové, která věnovala 
všem účastníkům noci velký 
plech buchet.
 Mgr. Radka JARkoVá, 
 Městská knihovna otrokovice

Noc s Andersenem v Městské knihovně a v ZŠ tGM Bezpečná škola ZŠ trávníky
Projekt Bezpečná škola je na ZŠ Trávníky realizován už 
několik let. Jeho součástí jsou čtyři projektové dny – Bez-
pečnost na podzim, Bezpečnost v zimě, Bezpečnost na jaře 
a Bezpečnost v létě. Během nich žáci 2. stupně připravují pro 
své mladší spolužáky hlavní zásady a pravidla bezpečného 
chování.  Ze starších žáků se na čas stávají vyučující, kteří 
svým mladším svěřencům připravují program tematicky za-
měřený na nástrahy a rizika daného ročního období. Pracují 
ve skupinách, z nichž každá má přiděleno své téma. Násle-
duje rozdělení úkolů v rámci skupiny a pak jejich zpracování. 

Na přípravu jsou vymezeny tři až čtyři týdny. Během této 
doby žáci nejen získávají a zpracovávají potřebné informa-
ce, ale stávají se z nich týmoví spoluhráči, kteří se vzájemně 
podporují, pomáhají si a učí se zodpovědnosti za společný 
úkol. Na vše dohlíží třídní učitelé. Radí, připomínají rychle 
se blížící termín, povzbuzují, ale hlavně mají možnost ještě 
lépe poznat své žáky.

Poslední projektový den proběhl 31. března. Tentokrát 
sedmáci předstoupili před své mladší spolužáky z 3. ročníku. 
Žáci rozdělení do pěti skupin si připravili projekty s tématy 
Bezpečná jízda na kole, Bezpečně na in-linech, na skateboar-
du a na koloběžce, Já chodec, Hry a zábavy venku, Dítě jako 
spolujezdec v autě. Počáteční nervozita z nich brzy opadla 
a všichni si v rolích školitelů vedli opravdu dobře. A nebyl 
to úkol vůbec jednoduchý. Vysvětlit danou problematiku, 
poučit o možných nástrahách a nebezpečích, upozornit na ri-
zika, připomenout důležitá telefonní čísla a ukázat, co dě-
lat a jak se zachovat, když dojde k úrazu. Pro lepší ilustraci 
samozřejmě nechyběly názorné pomůcky, které si připravili 
– fotografie, obrázky, prezentace, ale také kolečkové brusle 
nebo kolo, lékárnička či resuscitační loutka, žáky nazývaná 
„andula“. K tomu křížovky, hádanky, testy na procvičení 
a pro každého záložka s tím nejdůležitějším, co si mají mlad-
ší kamarádi zapamatovat.  

Společně strávený čas utekl velmi rychle a žáci se rozešli 
do svých tříd. Ti starší s úlevou a příjemným pocitem z dobře 
odvedené práce, ti mladší obohaceni o důležité informace, 
které určitě přispějí k jejich bezpečnějšímu chování nejen 
na jaře. Všem patří poděkování za úspěšný průběh projek-
tového dne.
 Mgr. Miluše ŠtěPáNoVá, třídní učitelka VII. b,, 
 ZŠ Trávníky
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Jarní cena města: dívky nespasila ani nejlepší brankářka 

Za necelý měsíc, dne 16. květ-
na, odmávne startér závody 
prvního kola Otrokovického 
in-line poháru (OIP). A na co 
se mohou soutěžící a diváci 
těšit? Závodí se formou více-
boje na dvou nebo třech tra-
tích. Bruslař obdrží body dle 
umístění na jednotlivé trati. 
Vítěz obdrží jeden bod, brus-
lař na druhém místě dva body 
atd., vítězem se stává závod-
ník s nejmenším celkovým 
součtem bodů ze všech tratí 
v dané kategorii. Při neroz-
hodném počtu bodů rozhoduje 
lepší umístění na delší trati. 

„Ve snaze přilákat k brus-
lení další děti zůstáváme 
u modelu oddělit registrované 
in-line bruslaře od těch, kteří 

s bruslením teprve začínají. 
Pro tyto začínající bruslaře 
bude připraven samostatný 
blok soutěží včetně vyhlašo-
vání nejlepších,“ informoval 
předseda Speedskating klubu 
Marcel Nemček.

Bruslaře čekají také štafeto-
vé závody.

Celkové pořadí v OIP bude 
vyhodnoceno jen u žákov-
ských kategorií SPEED, junio-
rů, seniorů a masters. Vítězem 
se stane bruslař s nejmenším 
počtem bodů získaných souč-
tem ze všech třech jednotli-

vých závodů OIP. Do celko-
vého pořadí budou započítáni 
jen účastníci, kteří se zúčastní 
všech tří vypsaných závodů 
OIP 2015. Vyhodnocení pro-
běhne na 3. kole OIP. 

Místo konání: Otrokovice, 
ul. Lidická, sportovní areál 
na sídlišti Trávníky, městský 
in-line ovál. 

Přihlášky k závodu se re-
gistrují prostřednictvím webo-
vých stránek www.ssco.cz 
nejpozději do čtvrtka do 20 
hodin v týdnu před každým 
závodem. Je nutné se registro-
vat pro každé kolo zvlášť.

Záštitu nad Otrokovickým 
in-line pohárem převzal sta-
rosta Otrokovic Mgr. Jaroslav 
Budek.  (red)

V hale závodil atletický potěr

Vloni touto dobou bojovali 
v semifinále, letos jsou rádi, že 
se v extralize udrželi. Florbalo-
ví Panteři museli během sezony 
soupeřit hlavně sami se sebou: 
tým byl po předchozí sezoně 
značně obměněný, čekalo se 
na uzdravení zraněných kano-
nýrů. Do boje o udržení ale dali 
všechno, a tak v sedmém kole 
série získali vytoužené vítěz-
ství a s ním udržení v nejvyšší 
české florbalové soutěži. 

„Neskutečně nám spadl ká-
men ze srdce. Udržení v extra-
lize je zásadní pro celý zlínský 
region,“ tvrdí trenér Daniel Fol-
ta. Hned dodal, že právě roz-

hodující zápas s Libercem byl 
jediný, který tým vyhrál venku 
v základní hrací době. 

„Teď máme před sebou jed-
noznačný cíl – pracovat více 
s mládeží. Zkvalitnit ji tak, aby 
se dorost dostal během pěti let 
na nejvyšší úroveň, abychom 
mohli brát hráče do extraligy 
z vlastních zásob,“ poukázal 
Folta na to, že o mladé, per-
spektivní hráče mají zájem také 
další relativně blízké extrali-
gové kluby Brno či Vítkovice. 
Dalším cílem pak je užší spo-
lupráce s kluby, jako je Pře-
rov,  Rožnov pod Radhoštěm či 
Zlín.  (ano)

otrokovický in-line pohár začne za měsíc, přihlásit se lze přes web 

Devět týmů včetně domácí TJ Jis-
kra Otrokovice poměřilo síly při 
Jarní ceně města Otrokovice. Mlad-
ší žákyně  ročníků narození 2002, 
2003 a mladší předvedly o víkendu 
27. až 29. března v hale na Štěr-
kovišti odvahu, mrštnost, přesné 
přihrávky a schopnost spolupráce. 
Otrokovičankám se nejvíce dařilo 
proti družstvům Bohumínu B, kdy 
vyhrály 14:4, a Bohumínu A s vý-
hrou 7:2. Dále jednou remizovaly 
a pětkrát soupeřkám podlehly. 
„Po celou dobu byly k vidění vel-
mi bojovné výkony a stoprocentní 
nasazení od všech našich hráček. 
Bohužel ve většině případů, i kvů-
li velké marodce, bez bodového 
zisku,“ konstatoval místopředseda 
oddílu házené Martin Hřib. 

I tak ovšem dívky chválí za pří-
stup k utkáním. „Adélka Tisovská 
byla po zásluze oceněna jako nej-
lepší brankářka turnaje,“ vyzdvihl 
Hřib. Doplnil, že třídenní turnaj 
osmi po sobě jdoucích zápasů byl 

velkým sběrem zkušeností, které 
dívkám jednotlivá utkání nemohou 
poskytnout.  
Konečné pořadí: 
1. HC Zlín 2002 
2. TJ Strojár Malacky
3. HC Zlín 2003
4. SK Žeravice
5. DHK Zora Olomouc
6. TJ Sokol Praha Vršovice
7. TJ Jiskra Otrokovice
8. SC Bohumín 98 A
9. SC Bohumín 98 B
Ceny na turnaji předali starosta  
a místostarosta města, Jaroslav Bu-
dek a Jiří Veselý.

Mladé Otrokovičanky jsou nově 
přihlášeny do kategorie I krajské 
soutěže mladšího žactva. „Hol-
ky na podzim hrály v kategorii  II  
mladšího žactva a výrazně tam do-
minovaly. Proto jsme se rozhodli, 
ať hrají zápasy náročnější, které je 
ve hře dál posunou. Byť za cenu 
proher, které mohou přijít,“ uzavřel 
místopředseda.  Anna NoVotNá

Panteři uhájili extraligu V sokolovně si lze zaskákat na airtracku

Koncem března se v Kopřiv-
nici konalo republikové finále 
ve florbalu základních škol. 
Kluci ze ZŠ Mánesova, které 
byl ve druhý den závodů pod-
pořit celý autobus fanoušků  
z Mánesky, vybojovali pěkné  
4. místo.  (red)

Poslední halový mítink sezony pořádali atleti 26. března. Na  
3. žákovské hale soutěžila atletická školka a mladší přípravka. 
„V halové zimní sezoně jsme dělali závody zejména pro atletic-
kou mládež. Od listopadu až po tyto závody to bylo zhruba čtr-
náct soutěží. Vrcholem byl samozřejmě mezinárodní atletický ha-
lový mítink, při kterém se předvedlo mladší i starší žactvo a také 
přípravky. Jezdí sem tolik dětí, že na halový mítink musíme dělat 
kvalifikace,“ uvedl spoluorganizátor závodu Aleš Prudký. Po-
sledních závodů sezony se opět účastnily děti z celé Moravy, ale 
i třeba z Říčan u Prahy.  (ano), foto: Anna NoVotNá

Řada cvičenců si už zvykla, 
že květen je v otrokovické so-
kolovně ve znamení skákání, 
cvičení a dovádění na obřím 
nafukovacím koberci – air-
tracku. Bude tak tomu i letos.  
Dovádějících se na koberec 
vejde hodně: délka nafouknu-
tého koberce je 15 metrů, šířka 

2,4 metru a výška 54 centime-
trů. 

Akci pořádá TJ Jiskra Ot-
rokovice, odbor SPV. Upřes-
něné hodiny pro veřejnost 
najdou zájemci na webu  
www.sokolovnaotrokovice.cz 
a Facebooku Sokolovna Otro-
kovice.     (red)

Florbalisté Mánesky 
dělali škole i městu čest

Druholigoví tenisté 
Otrokovic se inten-
zivně připravují na 
novou sezonu. Na 
zápasy, kterých do 
konce června odehra-
jí doma i venku cel-
kem sedm, jsou zváni 
všichni příznivci bí-
lého sportu. 
Domácí zápasy, antu-
kové kurty u Nového 
stadionu: 
9. května: Jiskra Ot-
rokovice x I. NTC 
Olomouc 
30. května: Jiskra 
Otrokovice x TK SC 
Ostrava B
20. června: Jiskra Ot-
rokovice x TC Brno 
B
27. června Jiskra 
Otrokovice x VSK 
VŠB-TU Ostrava.
 (red)

tenisté ladí formu 
na novou sezonu

V zápalu boje. nejúspěšnější zápasy odehrála domácí děvčata (tmavé 
dresy) proti bohumínu a a bohumínu b.  Foto: Anna NoVotNá



Otrokovičtí veteránští atleti se už tra-
dičně účastní mistrovství České repub-
liky v pražské hale.  Počasí se ani letos 
nevydařilo, dlouhé vrhy probíhaly ven-
ku za deště. To si ovšem závodníci do-
cela pochvalovali, že už je dobře: před 
zahájením byl totiž déšť navíc spojený 
se sněžením.

Zdeňka Plesarová závodila v kate-

gorii W55 v hodu diskem (výkon 23,57 
metru), kladivem (35,35 metru) a de-
vítikilogramovým břemenem (11,02 
metru). Za tyto výkony získala bronzo-
vou a dvě stříbrné medaile. Za loňský 
vydařený rok byla v průběhu závodů 
vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější 
veteránka České republiky!

Jiří Janoušek obsadil 3. místo v chů-
zi na tři tisíce metrů časem 16:23,07 
minuty, čímž si oproti loňsku zlepšil 
výkon o dvacet vteřin.

Jiří Urban, který se původně chystal 
na mistrovství Evropy do polské To-
runě, se v přípravě zranil. Absolvoval 
proto v Praze dvě sprinterské tratě, aby 
zjistil, zda bude v této sezoně pokračo-
vat. Nutno říci, že úspěšně, když zvítě-
zil na šedesát i dvě stě metrů v časech 
8,24 a 27,33 sekundy.

Petr Gybas závodil v kategorii nad 
pětašedesát let, obsadil v běhu na še-
desát metrů časem 9,27 sekundy čtvrté 
místo, ve skoku dalekém i v trojsko-
ku zvítězil výkony 426  centimetrů 
a 9,15 metru.

Výkony veteránských závodníků se 
přepočítávají věkovými koeficienty 
a teprve po seřazení těchto přepočíta-
ných výkonů se rozdávají tři medai-
le. Například v běhu na šedesát met-
rů startovalo osmadvacet závodníků 
všech kategorií od pětatřiceti let naho-
ru, takže medaile našich tímto dostáva-
jí o to větší význam.  

 Milena MARČíkoVá
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Veteránští atleti přivezli z mistrovství České republiky osm medailí

Na startu. Jiří urban (vpředu) zvítězil 
na trati 60 i 200 metrů.  

dát tomu pořádnou energii. Zdeňka plesarová byla v praze vyhlášena třetí 
nejúspěšnější veteránkou české republiky.  snímky: Miriam stewARtoVá

skoky i běh. petr Gybas (vlevo) se 
předvedl jako kvalitní běžec i skokan.

Zlepšení. Jiří Janoušek (vpředu) zlepšil 
svůj loňský výkon na 3 000 metrů.

Polský úspěch chodce Jiřího Janouška
Otrokovický rychlo-
chodec Jiří Janoušek se 
zúčastnil ve druhé břez-
nové dekádě Mistrovství 
Evropy   veteránů v atle-
tice v polské Toruni. 

„Z otrokovických vete-

ránů jsem tam byl sám. 
Závodil jsem  na  vzdá-
lenostech tři a pět kilo-
metrů v kategorii M 60,“ 
přiblížil Janoušek. Tři 
kilometry zvládl překo-
nat za 15:58:46 minuty, 

čímž dosáhl druhého 
místa. Pět kilometrů ušel 
za 27:11:9 minuty, což 
mu vyneslo 4. příčku. 
„V soutěži družstev jsme 
v kategorii M 60 zvítězi-
li,“  dodal chodec.  (ano)

Fotbalové přípravky se už podvacáté utkají 
o Pohár osvobození města otrokovice

Na začátku května si mladé 
fotbalové naděje již tradičně 
připomínají osvobození měs-
ta Otrokovice velkým mezi-
národním turnajem, určeným 
pro kategorii mladších a star-
ších přípravek. Letošní jubi-
lejní 20. ročník se uskuteční 
v pátek 8. května ve Sportov-
ním areálu Baťov na Bahňáku. 
Nad turnajem převzal záštitu 
starosta města Otrokovice 
Mgr. Jaroslav Budek a předse-

da KFS Zlín Vlastimír Hrub-
čík. Akce se zúčastní deset 
družstev mladších a deset 
družstev starších přípravek. 
Kromě pořádajícího SK Baťov 
1930 změří v turnaji své síly 
mužstva Lokomotíva Trnava, 
MFK Dubnica nad Váhom, 
Fotbal Třinec, SK HS Kro-
měříž, FC Fastav Zlín, 1. FC 
Slovácko,  TJ Olympia Brun-
tál, SK Čechoslovan Dolní Ji-
rčany a TJ Valašské Meziříčí. 

Hodnocena bude samostat-
ně kategorie mladších i star-
ších přípravek. O celkovém 
vítězi a držiteli Poháru osvo-
bození pak rozhodne součet 
umístění týmů v obou katego-
riích. 
   Zápasy ve skupinách začínají 
od 10 hodin, zápasy o umístě-
ní potom od 15 hodin. Na akci 
jste co nejsrdečněji zváni. 
  ing. Petr tRáVNíČek, 
 VV sK baťov 1930 o. s.

Vítěz slovak Marathon tour je z otrokovic

V Bratislavě se dne 28. března 
při příležitosti jubilejního 10. 
ročníku ČSOB maratonu vy-
hlašovala mezinárodní soutěž 
Slovak Marathon Tour za rok 
2014. Do slovenského poháru 
se započítával součet dosaže-
ných časů ve třech největších 
tamních maratonech: ČSOB 
maratonu v Bratislavě (6. 
dubna), Rajeckého maratonu 
v Rajci (9. srpna) a Mezinárod-
ního maratonu míru v Košicích 

(5. října). Vítězem loňského 
ročníku se stal Vlastimil Bu-
kovjan z otrokovického KESu, 
který absolvoval všechny tři 
soutěže ve výsledném čase 
8:18:33 hodiny. 

I v letošním ČSOB marato-
nu 29. března si nevedl špatně. 
Z deseti tisíc účastníků době-
hl v absolutním pořadí na 15. 
místě v čase 2:41:28 hodiny. 
Svou kategorii padesátníků vy-
hrál.  (buk)

wellNess CeNtRuM otRokoViCe

pořádá v pátek 24. dubna od 12 do 20 hodin ve Sportovním areálu Baťov
Erbenova 1891, Otrokovice    

u PŘíleŽitosti 3. VýRoČí oteVŘeNí AReálu 
AkCi PRo Celou RodiNu

Vstupné: při vstupu do vířivky či sauny bude odečtena 50% sleva z ceníku. Každý může využít 
obou procedur. Platný ceník najdete na internetových stránkách www.arealbatov.cz. 
Při koupi permanentky v tento den v hodnotě 1 000 Kč bude jedna procedura (sauna či vířivka) 
pro 1 osobu zadarmo. Vstup do areálu bude umožněn jen na základě telefonických objednávek 
606 094 605  do 23. dubna 2015. Na tomto telefonním čísle se dozvíte i bližší informace.


