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VÁŽENÍ spoluobčaNé, 
březen je již sedmým rokem celostátně vyhlášen měsícem čtenářů. A jsou to právě veřejné knihovny, které 
poskytují všem bez rozdílu rovný přístup k informačním zdrojům ve svých databázích a fondech. Výjim-
kou není ani Městská knihovna Otrokovice, která je kulturním a informačním centrem města už 120 let. 
Knihovna spolku se stala základem knihovny, která se v roce 1966 profesionalizovala. Od roku 1968 plní 
funkci knihovnického střediska zapojením pěti místních knihoven v obcích Hostišová, Machová, Mysločo-
vice, Sazovice a Tlumačov. Městská knihovna je umístěna v budově Městského úřadu Otrokovice v centru 
města, pobočka se nachází v městské čtvrti Baťov; lidé si zde mohou půjčit nebo číst nejrůznější tiskoviny 
a také je to místo vzájemného setkávání a komunikace. Všem je přístupný veřejný internet zdarma a bez-
drátové připojení wi-fi. „Důležitou funkcí knihovny je práce se čtenářem. V této oblasti se zaměřujeme 
i na seniory, maminky na mateřské, nezaměstnané. Důraz je kladen na práci s mladou generací, neboť 
u dětí a mládeže se projevuje klesající tendence zájmu o četbu. Snahou je pomoci dětem objevit svět knihy, 
přispívat k rozvoji jejich slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, zejména mluveného projevu. Knihovna 
z důvodu rozvoje čtenářské gramotnosti a podpory čtení pořádá nejrůznější lekce pro žáky všech stupňů 
škol, realizuje besedy se zajímavými osobnostmi a zapojuje se do celostátních akcí, jako je například Noc 
s Andersenem nebo Týden knihoven,“ zdůraznila vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková. 
V březnu připraví oddělení Městské knihovny řadu akcí. Pro žáky tří městských základních škol připra-
vila přednášku o Františku Omelkovi – pedagogu a spisovateli, čestném občanu města Otrokovice, jeho 
dcera Věra Kramářová. Široké veřejnosti je 7. března od 16.00 hodin v budově městského úřadu určena 
populárně naučná přednáška Aby záda nebolela – fyzioterapeut Vojtěch Šenkýř poradí, jak se zbavit zdra-
votního problému, kterým trpí velká část populace. Knihovna nezapomíná ani na seniory. Radka Jarková 
připravila pro členy Klubu důchodců  na Trávníkách, v Kvítkovících a na Baťově přednášku na téma Pro-
krastinace. Obě knihovnická pracoviště navštíví v průběhu března žáci mateřských i základních škol, kteří 
se zúčastní tematických lekcí: Malíř a spisovatel Josef Lada, Jarní zvyky a tradice, Zapomenutá řemesla, 
Zvířátka v pohádkách a Krtek a raketa. Akce doplní i výstavky. Všechny zájemce, kteří mají rádi originální 
bytové doplňky, zveme k návštěvě výstavky paní Ocelíkové, která bude od 22. února do 18. března v poboč-
ce Městské knihovny Baťov vystavovat velikonoční dekorace. Od 21. března do 4. dubna budou na témže 
místě k vidění výrobky s jarní tématikou, jejichž autory jsou děti ZUŠ Otrokovice. Na vaši návštěvu se těší 
pracovnice odboru školství a kultury, oddělení Městské knihovny MěÚ Otrokovice.  
 Mgr. Radka JaRkoVÁ, OŠK MěÚ Otrokovice, vedoucí oddělení Městské knihovny
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První potravinová banka je 
nově otevřená v Otrokovi-
cích. Slouží samozřejmě nejen 
městu, ale celému kraji. Otro-
kovice byly vybrány pro své 
strategické umístění a vstříc-
ný postoj v sociální oblasti. 
Samotný prostor potravinové 
banky je v části suterénu rad-
nice. Výhodný je jak pro skla-
dování, tak díky rampě i pro 
naskladňování trvanlivých 
potravin, které banka získává 
a dále bezplatně distribuuje 
potřebným – lidem v nouzi, 
lidem trpícím hladem a ohro-
ženým materiální deprivací, 
konkrétně matkám samoživi-
telkám, bezdomovcům, chu-
dým rodinám, lidem na okraji 
společnosti.

V regálech potravinové 
banky je vyrovnaná mouka, 
těstoviny, konzervy, sušenky, 
nápoje a mnoho dalších trvan-
livých produktů. Končí jim 
například záruka a obchodní-
ci už takové zboží neprodají. 

Míří tam také výtěžky sbírek, 
jako je Národní potravinová 
sbírka. Banka by ráda naváza-
la spolupráci i s prvovýrobci.

„Potraviny jsou ve skladu 
uloženy do doby, než si je 
odeberou charitativní organi-
zace. Charitativní organizace 
a poskytovatelé sociálních slu-
žeb znají lidi v nouzi, kterým 
poskytují své služby, a znají 
také jejich potřeby. Na ty pak 
mohou reagovat například dis-
tribucí potravinové pomoci 
získané z potravinové banky,“ 
přiblížil fungování společnos-
ti ředitel Potravinové banky 
ve Zlínském kraji, z. s., Jiří 
Růžička, který také pochválil 
výhodnou geografickou polo-
hu v rámci kraje, díky níž je 
sklad relativně snadno dosa-
žitelný pro odebírající organi-
zace. „Ze zboží, které máme 
ve skladu, si již několik orga-
nizací odvezlo desítky kilo-
gramů potravinové pomoci,“ 
konstatoval ředitel po zhruba 

čtrnácti dnech provozu otro-
kovické banky potravin.

Mezi odběratele patří i Cha-
rita sv. Anežky Otrokovice. 
„Jsme již tři roky členy Potra-
vinové banky Ostrava. Nyní 
od zřízení banky ve Zlínském 
kraji pokračujeme ve spolu-
práci s Potravinovou bankou 
Zlínského kraje. V současné 
době vytváříme ve spoluprá-
ci s Potravinovou bankou 
Zlínského kraje systém po-
moci potřebným lidem tak, 
aby nedocházelo k plýtvání 
potravinami a dostávali je ti 
nejpotřebnější. V duchu naše-
ho poslání tak chceme pomo-
ci všem těm, kdo se ocitnou 
v nouzi a není možné jiné, 
systémové řešení. Společ-
ně s humanitárním skladem 
a charitním šatníkem jsme tak 
připraveni poskytnout kom-
plexní humanitární pomoc,“ 
konstatoval zástupce ředitele 
Charity sv. Anežky Jiří Vlček. 

 pokračování na straně 2 
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Splatnost poplatků 
 za odpad a psy

Fašankový průvod: ať se ví, že tudy jdeme

Vodění medvěda. Také letos pořádali před masopustem 
kvítkovičtí a otrokovičtí dobrovolní hasiči vodění medvěda. 
Veselou akci s průvodem masek doprovází hlasitá hudba 
z reproduktorů na vozíku – to aby lidé věděli, že průvod jde 
zrovna jejich ulicí.  (ano), snímky: anna NoVotNÁ

potravinová banka poslouží celému kraji

 
notebooky, PC, internet

Tel.: 777 089 411, e-mail: jacks@post.cz
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Dne 4. února 2016 oslavili 50 let  
společného života Jana a stanislav  
VaďuRoVi. Do dalších společných let 
jim přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku  
a rodinnou pohodu. Za jejich celoživotní 
starostlivost, trpělivost a lásku jim děkují 

dcera Jana s rodinou, vnučky Jana a Vendula.

10% SLEVA na vše 
www.znackove-spani.cz

tř. Osvobození 175 (u Kauflandu), Otrokovice  
tel.: 577 477 564, otrokovice@znackove-spani.cz

10% slevu lze uplatnit na všechno zboží z www.znackove-spani.cz (včetně již zlevněného) 
při předložení tohoto kuponu na prodejně SNOOZE značkové spaní Otrokovice do 22.3.2016

MATRACE - POSTELE - ROŠTY - LŮŽKOVINY
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budoucí prvňáčci se seznamovali se svou školou

dokončení ze strany 1
Otrokovický starosta Jaroslav Budek 

dodává, že přítomnost potravinové ban-
ky znamená svým způsobem ocenění so-
ciální vstřícnosti města. 

„Za město Otrokovice jsem rád, že 
jsme mohli pomoci a že kontinuálně 
pokračujeme se snahami rozvíjt sociál-
ní činnosti v našem městě. Poděkování 
z mé strany patří všem, kteří se o to za-
sloužili,“ říká starosta Otrokovic.

Posláním Potravinové banky ve Zlín-
ském kraji z. s. je boj proti hladu a proti 

plýtvání potravinami. Cílem je získávat 
zdarma potraviny, zajišťovat jejich skla-
dování a bezplatně je distribuovat orga-
nizacím, které pomáhají rodinám i jed-
notlivcům v potravinové nouzi. 

Potravinových bank je v Evropě přes 
dvě stě padesát. Pokud by chtěli občané 
přispět trvanlivým jídlem do té otroko-
vické, mohou pracovníka potravinové 
banky kontaktovat na telefonním čísle 
+420 704 412 301, kde s nimi bude do-
hodnuto převzetí potravin.   

 anna NoVotNÁ

potravinová banka poslouží celému kraji

která pastelka má barvu jako slunce a která jako jablíčko? Zda předškolák pozná a dobře přiřadí barvy anebo jestli už umí počítat, zkoušeli také pedagogové 
v ZŠ T. G. Masaryka. Tam přišlo k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 třiasedmdesát dětí.

pověz a předveď, co už umíš. Při zápisu do 1. ročníku základní školy učitele zajímají dovednosti dětí. Nejinak tomu bylo v ZŠ Mánesova, kam jich v pátek 12. února 
přišlo se svými rodiči jedenasedmdesát. Kromě vědomostí byla součástí zápisu i zkouška jemné motoriky – děti navlékaly na provázek korálky či duté těstoviny.

Šikovnost a soustředění. Učitelům v ZŠ Trávníky neušlo, jak 
děti u zápisu dokážou splnit svěřené úkoly. Dětí přišlo sedmdesát.

trocha matematiky a trocha tělocviku. Budoucí 
školáci v ZŠ Trávníky poznávali číslice a skákali podle 
počtu teček, který na kostce padl. 

Pátek 12. února byl pro děti naroze-
né do 31. srpna 2010 velkým dnem 
a ochutnávkou budoucí školní docház-
ky. V základních školách Mánesova, 
T. G. Masaryka i Trávníky se konal 
zápis do prvních ročníků pro školní rok 
2016/2017.

Zápis není jen tak, děti musely ukázat, 
že jsou už připravené školní docházku 
absolvovat. Proto je čekalo poznávání 
barev a zvířat, počítání a vlastně také 
schopnost komunikovat a naslouchat 
pedagogům – vše samozřejmě hravou 
formou. Prvňáčci už musejí zvládat zá-
kladní sebeobsluhu, hygienu, soustře-
dění, spolupráci s dětmi i dospělými. 
Na dobré úrovni má být také motorika 
– schopnost držet tužku, nůžky nebo 
třeba navléknout korálky na provázek. 
I tu proto pedagogové u dětí prověřují.

K zápisu přišlo do otrokovických 
základních škol přes dvě stě dětí, ne 
všechny ale usednou v září do lavic. 
Některé mohou mít povinnou školní 
docházku odloženou – do školních ška-
men ještě nedozrály a k zápisu půjdou 
příští rok znovu. anna NoVotNÁ
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Změna jednosměrky v ulici Zámostí
Začátkem března se v Otrokovicích změní směr jízdy z ulice Zá-
mostí na ulici Čechova. K úpravě dopravního značení se přistou-
pilo po uplynutí roční zkušební doby a další roční zkušební doba 
běží nyní. Hlavním důvodem je zřízení cyklistického pruhu, čímž 
dojde k maximálnímu využití prostoru vozovky. Nepřehledná 
zatáčka v ulici Zámostí a nepřiměřená rychlost projíždějících vo-
zidel byly hlavní důvody, proč obyvatelé této ulice v uplynulých 
letech několikrát požádali, aby došlo ke změně dopravního zna-
čení a přistoupilo se k zjednosměrnění. Na zkušební dobu jedno-
ho roku bylo této žádosti vyhověno a jednosměrka byla umístěna 
směrem z ulice Čechova na ulici Zámostí. „V průběhu stanove-
ného ročního období budou prováděna měření v ulicích Hložkova 
a Zámostí tak, aby měla Rada města Otrokovice do února příští-
ho roku reálné údaje o počtu projíždějících vozidel s tím, že tato 
měření budou realizována ve stejných termínech jako předchozí 
průzkumy,“ sdělil starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Na zákla-
dě zjištěných počtů projíždějících vozidel z obou období bude 
následně Rada města Otrokovice rozhodovat, které dopravní zna-
čení bude schváleno na stálou dobu. Cyklistický pruh bude ve-
den v protisměru jízdy motorových vozidel podél chodníku. Toto 
umístění bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci kolizních míst. 
Umožněním jízdy cyklistů v protisměru v jednosměrné ulici chce 
město podpořit cyklodopravu, legalizovat již dnes probíhající jíz-
du a zajistit návaznost na páteřní trasu stezky pro chodce a cyk-
listy. „Bude to první ulice v Otrokovicích, kde bude umožněna 
cyklistům jízda v protisměru. Pokud se toto opatření osvědčí tak 
jako v jiných městech, bude město uvažovat o rozšíření tohoto 
opatření,“ uvedla vedoucí odboru dopravně-správního Renáta 
Krystyníková.  (ste)

Výběrové šetření čsú se koná i v otrokovicích
Český statistický úřad (ČSÚ) pořádá od 6. února do 5. červ-
na 2016 výběrové šetření o životních podmínkách domácností 
v České republice. Cílem je získat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby. „Šetření se uskuteční na území 
celé České republiky v 10 916 domácnostech, z nichž se 6 166 
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je 
do tohoto zjišťování zahrnuto 590 domácností z 50 obcí. V Otro-
kovicích se šetření týká celkem 21 rodin, přičemž deseti nových 
a jedenácti opakovaně. Všechny domácnosti byly do šetření 
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem,“ informo-
vala pracovnice Českého statistického úřadu ve Zlíně Barbora 
Židková. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení 
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní 
podmínky 2016 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování 
je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou dů-
sledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní stati-
stické službě a podle zákona o ochraně osobních údajů. Všichni 
pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou 
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 
zmiňovaného zákona o státní statistické službě.  Smyslem toho-
to zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci v celkem 31 evropských zemích.  (red)

Fotoklub beseda vystavuje v jedenadvacítce
Návštěvníci Zlína, přesněji sídla Zlínského kraje, známého také 
jako jedenadvacítka či Baťův mrakodrap, tam mohou až do kon-
ce února zhlédnout výstavu tvorby Fotoklubu Beseda Otrokovi-
ce. Ve 3. etáži jedenadvacítky jsou vidění krajinářské fotografie, 
portréty, makrofotografie i díla abstraktní.  (ano) 

otrokovická radnice nebude zvyšovat nájemné
Městské byty a prostory sloužící k podnikání. Nájemci uvede-
ného městského majetku se nemusejí ani letos obávat zvýšení 
nájemného o inflaci za předchozí rok. Rozhodli o tom otroko-
vičtí radní. „Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc mimo jiné 
drobným živnostníkům, kteří poskytují služby obyvatelům na-
šeho města,“ sdělil starosta města Jaroslav Budek.  Inflační do-
ložka smluvně umožňuje městu Otrokovice uplatnit pravidelné 
zvyšování nájemného s ohledem na pohyb inflace. „Nájemné 
u prostor sloužících k podnikání bylo naposledy zvyšováno 
v roce 2009 o míru inflace roku 2008 a u městských bytů v roce 
2011, kde bylo nájemné zvyšováno o míru inflace roku 2010. 
Od té doby k navýšení nájemného o inflaci nedošlo a nájemné se 
u tohoto městského majetku nezvyšuje,“ přiblížil Tomáš Morys, 
jednatel městské společnosti TEHOS, která spravuje nemovitos-
ti města.  Na počátku roku 2016 zveřejnil Český statistický úřad 
Praha průměrnou meziroční míru inflace roku 2015, která činí 
0,3 %.  (ste)

aktuÁlNě Z Města

VÍcE aktualit Na www.otRokoVicE.cZ

Vzájemná spolupráce obyvatel 
čtyř měst ze čtyř států je úspěšná 
již mnoho let. Posledním kro-
kem, který scházel, bylo uzavřít 
smlouvu o partnerství mezi pol-
ským Zawadzkým a maďarským 
Vácem. Smlouva byla podepsána 
v Polsku za účasti představitelů 
měst z českých Otrokovic a slo-
venské Dubnice nad Váhom. 
„V tuto chvíli máme uzavřeny 
partnerské smlouvy všichni na-
vzájem. Společným záměrem 
našich partnerských měst je za-
měřit se na výzvu Visegrádského 
fondu. V neděli 17. ledna 2016 
byla uzavřena smlouva o spolu-
práci maďarského Vácu s pol-
ským městem Zawadzkie, proto 
předpokládáme, že budeme mít 
vyšší šance na schválení dota-
cí,“ sdělil otrokovický starosta 
Jaroslav Budek. Odkazuje tak 
na možné dotační programy pře-
shraniční spolupráce a věří také 
v dobrý zvuk visegrádské čtyř-

ky. „Dotační peníze plánujeme 
využít například k uspořádání 
tzv. dětské olympiády. První rok 
by se měla uskutečnit v našem 
městě a soutěžili by žáci druhé-
ho stupně základních škol z Ot-
rokovic, Dubnice nad Váhom, 
Vácu a Zawadzkého především 
v atletických disciplínách,“ plá-
nuje vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková. Do-
plnila, že projekt bude zpracován 
v letošním roce a v roce 2017 se 
bude podávat žádost a zároveň 
by se mohl uskutečnit první roč-
ník těchto her.

Při společném setkání před-
stavitelů všech čtyř měst se 
uskutečnilo pracovní jednání, 
kde byly stanoveny další formy 
spolupráce pro rok 2016. Kro-
mě vzájemné návštěvy při let-
ních slavnostech, které pořádají 
všechna partnerská města čtyř-
ky, si vymění zkušenosti a zážit-
ky také senioři a městští strážníci 

– tak, jak tomu bylo vloni mezi 
Otrokovicemi a Dubnicí. Do Ot-
rokovic budou pozváni také pro-
dejci ze zahraničí na Farmářské 
dny, které radnice plánuje pořá-
dat dvakrát do roka. V podzim-
ním termínu obohatí nabídku 
právě zahraniční partneři. 
partnerská města otrokovic: 
dubnica nad Váhom: Město 
známé dříve těžkým strojíren-
stvím, například se tam vyráběly 
raketomety RM-70 – nástavba 
na Tatry 813. Má zhruba šesta-
dvacet tisíc obyvatel.
Vác: Pětatřicetitisícové historic-
ké město na řece Dunaji. Pyšní 
se například katedrálou a vítěz-
ným obloukem.
Zawadzkie: Hutnické město za-
ložené na konci 19. století, při-
bližně osm tisíc obyvatel. Stejně 
jako Otrokovice zažilo město 
v roce 1997 a 2010 povodně, 
i když menšího rázu než Otroko-
vice.  anna NoVotNÁ

leden 2016: visegrádská čtyřka je uzavřena

Ruku na to. Čtyři zahraniční města, která to k sobě nemají daleko ani na mapách, natož tak ve 
vztazích, se symbolicky spojila 17. ledna v Polsku. Zleva: primátor Dubnice Jozef Gašparík, staros-
ta – burmistr Zawadzkého Mariusz  Stachovski, starosta Otrokovic Jaroslav Budek, primátor Vácu  
Attila Fördős.  Foto: ivo NoVotNý

o dotace Místní akční skupiny severní chřiby  
a pomoraví se mohou ucházet i nečlenové
Společenstvími veřejné sprá-
vy, občanů, neziskových 
organizací či soukromé pod-
nikatelské sféry, které spolu-
pracují na rozvoji měst i ven-
kova a na zlepšování kvality 
života a životního prostředí, 
jsou místní akční skupiny 
(MAS). Podle principu „zdola 
nahoru“, tedy nikoli direktivně 
z vůle kraje či státní politické 
moci má vycházet financování 
námětů a projektů vytvoře-
ných subjekty regionu. Tedy 
města a obce, firmy i jednot-
liví občané mohou být iniciá-
tory projektů, jež prostřednic-
tvím MAS dostanou potřebné 
finanční krytí k realizaci plánů 
prospěšných regionu.

Otrokovice jsou členem 
Místní akční skupiny Sever-
ní Chřiby a Pomoraví a spolu 
s další téměř dvacítkou obcí 
podél hřebene Chřibů a řeky 

Moravy na jih tvoří dnes po-
měrně silné společenství, 
které s pomocí ministerských 
dotací hodlá spolupracovat 
na konečně se rozbíhající 
péči o oblast. Po období nutné 
transformace z původních ob-
čanských sdružení nyní naše 
MAS zpracovává strategii, jež 
bude řídicím dokumentem pro 
rozdělení téměř osmdesáti mi-
lionů korun v období do roku 
2020.  Největší, více než pa-
desátimilionovou částkou, 
bude dotována oblast dopravy, 
vzdělávání a komunitní práce. 
Dále mají své kolonky progra-
my zaměstnanosti a rozvoje 
venkova. 

Město Otrokovice své plá-
ny směřuje zejména k projek-
tům, jež zapadnou do podpory 
rozvoje bezpečnosti a bezba-
riérovosti v dopravě a k mo-
dernizaci chodníků, zastávek 

a parkovacích míst. Otevřené 
zůstanou i případné další mož-
nosti při konkrétních námětech 
pro oblasti zázemí pro vzdělá-
vání či prorodinná opatření 
v programovém rámci urče-
ném podpoře zaměstnanosti.

A také platí, že do programů 
MAS se svými žádostmi a pro-
jekty mohou vstoupit i další 
subjekty působící na území 
naší místní akční skupiny, a to 
i tehdy, nejsou-li jejími členy. 
Udělat tak mohou jak insti-
tuce věnující se vzdělávání, 
sociální oblasti či kultuře, tak 
i podnikatelé a firmy. S potře-
bou o bližší informace se pří-
padní zájemci mohou obrátit 
buď na webové stránky Místní 
akční skupiny Severní Chřiby 
a Pomoraví „www.masscp.
cz“, nebo na kancelář starosty 
na e-mailu novotny.ivo@muo-
trokovice.cz.  (in)



Z jednání Rady města 
otrokovice 13. 1. 2016
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 22 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
RMO schválila:
• S účinností od 1. 3. 2016 Sa-
zebník úhrad za sociální služ-
by SENIOR Otrokovice, p. o. 

(domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem, odlehčo-
vací služby, denní stacionář, 
pečovatelská služba)
• Pro účetní období 2016 Sa-
zebník úhrad nákladů souvise-
jících s poskytováním informa-
cí, ve znění přílohy k tomuto 
usnesení
• Vyjádření města k zahájení 
zjišťovacího řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí, 
v platném znění záměru „Areál 
TOMA odpady – Otrokovice“ 
předloženému KÚ Zlínského 
kraje se závěrem, že město 
požaduje další posouzení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní pro-
středí
• Uzavření Smlouvy o výpůjč-
ce č. 3100 na užívání nebyto-
vých prostor v objektu v ul. 
Příčná 1614, v Otrokovicích 

mezi městem Otrokovice 
a půjčitelem ČR – Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kra-
je
• Uzavření Dodatku č. 1/2016 
k pachtovní smlouvě ze dne 
18. 12. 2014 na pacht země-
dělsky využívaných pozemků 
v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, 
obci Otrokovice mezi městem 
Otrokovice a pachtýřem Ple-
menářské služby, a. s., uzavře-
ní Dodatku č. 1/2016 k Pach-
tovní smlouvě ze dne 18. 12. 
2014 na pacht zemědělsky 
využívaných pozemků v k. ú. 
a obci Otrokovice mezi měs-
tem Otrokovice a pachtýřem 
Lukrom plus s. r. o., uzavření 
Pachtovní smlouvy na pacht 
zemědělsky využívaného po-
zemku parc. č. 1341/1 v k. ú. 
Tlumačov na Moravě, obci 
Tlumačov mezi městem Otro-
kovice a pachtýřem Zemský 

hřebčinec Tlumačov, státní 
příspěvková organizace.

Z jednání Rady města 
otrokovice 27. 1. 2016
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 34 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
RMO schválila:
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy s Univerzi-
tou Tomáše Bati ve Zlíně jako 
příspěvek na akci Den Salva-
tora
• Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Otro-
kovice v oblasti sportu na akce 
mimořádného významu s me-
zinárodní účastí pořádané 
v Otrokovicích
• Uzavření dohody o zajištění 
plochy pro zkoušky z praktic-
ké jízdy motocyklů s obcí Ha-
lenkovice
• Neuplatnění meziročního 
zvýšení nájemného pro rok 

2016 ve výši průměrné mezi-
roční míry inflace roku 2015 
u bytů, pronajímaných městem 
Otrokovice
• Souhlas se stavbou „Re-
generace bytového domu  
č. p. 1091, tř. Osvobození,  
č. p. 1158 na pozemku parc. č. 
st. 1158 a parc. č. 2765/2 v k. ú. 
Otrokovice – výstavba nových 
lodžií, zateplení fasády, stavba  
nového okapového chodníku, 
zřízení staveniště a montážní-
ho a komunikačního prostoru
• Souhlas se stavbou „Revita-
lizace bytového domu Havlíč-
kova 1276, 1277, Otrokovice“ 
na pozemku parc. č. st. 1488 
a parc č. 2365/1 v k. ú. Otro-
kovice – stavební úpravy bal-
konů, instalace kontaktního 
zateplovacího systému, zřízení 
nového okapového chodníku, 
zřízení staveniště a montážní-
ho a komunikačního prostoru.
 Jiří VEsElý, 
 místostarosta Otrokovic

V lednu 2016 řešili strážníci Městské policie Ot-
rokovice (MP) celkem 699 případů. Z toho bylo 
zjištěno a řešeno 235 přestupků na úseku dopra-
vy, z toho 2 dopravní nehody, 20 přestupků proti 
veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy, rušení 
nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění a zá-
bor veřejného prostranství, černá skládka), bylo 
provedeno 76 kontrol na dodržování veřejného 
pořádku, 26 případů porušení obecně závazné 
vyhlášky (OZV), 71 kontrol majitelů psů zamě-
řených na dodržování OZV, 10 přestupků proti 
občanskému soužití, 6 přestupků proti majetku, 
11 drobných krádeží v obchodech. 

V lednu bylo zjištěno jedno vozidlo, které je 
dočasně nezpůsobilé provozu na pozemních ko-

munikacích. Strážníci MP asistovali při zdravot-
ních potížích 3 občanů. Strážníky MP bylo odchy-
ceno 6 volně pobíhajících psů, u všech se podařilo 
zjistit majitele a nalezené psy jim předat. MP pro-
vedla 39 kontrol na dodržování zákona k ochraně 
před škodami působenými tabákem, alkoholem 
a jinými návykovými látkami. V 10 případech 
spolupracovaly hlídky MP na případech s Policií 
ČR. Ve 3 případech zabezpečovali strážníci MP 
místo trestného činu. 

V lednu byl zadržen řidič motorového vozidla, 
který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu – byl pře-
dán Policii ČR. 

 ing. tomáš GRoMus,
 velitel Městské policie Otrokovice

OtrOkOvické
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Z činnosti Městské policie otrokovice za leden
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Všechna usnesení RMo a ZMo jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání rady a zastupitelstva města otrokovice (RMo, ZMo)

 

 
 
 

Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Výzva k podávání návrhů 
na udělení titulu 
osobnost města otrokovice 
Podmínky udělení titulu Osobnost 
města Otrokovice pro rok 2016:
1. Město Otrokovice v rámci sys-
tému oceňování v souladu s usta-
novením § 36 odst. 2 obecního 
zřízení uděluje titul OSOBNOST 
MĚSTA žijícím osobnostem 
za významný přínos pro rozvoj 
města a jeho propagaci.
2. Titul uděluje Zastupitelstvo 
města Otrokovice v daném roce 
zpravidla jedné osobě na návrh 
Rady města Otrokovice.
3. Nejsou-li k udělení ceny dosta-
tečné důvody, nemusí být v da-
ném roce titul udělen vůbec. 
4. Návrhy na udělení titulu mohou 
podávat jednotlivci, skupiny osob 
i právnické osoby. Návrh musí ob-

sahovat stručný životopis navrho-
vané osoby a odůvodnění návrhu 
(její zásluhy o rozvoj a propagaci 
města). 
5. Přihlášky přijímá MěÚ Otro-
kovice – odbor školství a kultury 
do 15. dubna 2016.
6. Udělení titulu Osobnost in me-
moriam bude uděleno pouze v pří-
padě, že u osobnosti schválené 
zastupitelstvem města dojde k ná-
hlému úmrtí. V takovém případě 
bude předán nejbližším příbuz-
ným 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. Podrobné 
informace podá MěÚ Otrokovice, 
odbor školství a kultury.

Výzva k podávání návrhů na udělení
ceny města otrokovice 
Podmínky udělení Ceny města Otrokovice 
pro rok 2016:
1. Město Otrokovice uděluje Cenu města 
Otrokovice (dále jen „Cena“) za mimořádný 
čin v různých oblastech lidské činnosti nebo 
za podstatný přínos pro rozvoj nebo propa-
gaci města.
2. Cenu uděluje Zastupitelstvo města Otro-
kovice jedenkrát ročně na základě doporu-
čení Rady města Otrokovice. 
3. Nositelem Ceny se může stát žijící fyzic-
ká osoba (bez omezení věku) s trvalým byd-
lištěm v Otrokovicích nebo právnická osoba 
se sídlem v Otrokovicích nebo žijící fyzická 
či právnická osoba, jejíž čin nebo činnost 
má přímý vztah k městu Otrokovice. 
4. Ocenění in memoriam může být uděleno 
pouze v případě, dojde-li u fyzické oso-
by k náhlému úmrtí v době od schválení 
do slavnostního předání. 

 5. Návrhy na udělení Ceny mohou podávat 
fyzické a právnické osoby písemně na MěÚ 
Otrokovice – odbor školství a kultury  
do 15. dubna 2016.
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 jméno a příjmení, datum na-
rození a adresa 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 slavnost-
ním večeru ke Dni vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.  
Tato výzva je zveřejněna v souladu se sta-
tutem ceny. Podrobné informace podá MěÚ 
Otrokovice – odbor školství a kultury.
 Mgr. barbora ŠopÍkoVÁ, 
 vedoucí OŠK

Z jednání Zastupitelstva 
města otrokovice 
20. 1. 2016
Zastupitelé projednali 2 body 
programu, k nimž přijali 
usnesení. ZMO schválilo:
• Podání žádosti o dotaci 
na I. etapu investičního zá-
měru revitalizace a dostav-
by městské sportovní haly 
Otrokovice z programu Mi-
nisterstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. 133510 – 
Podpora materiálně technic-
ké základny sportu.

Výzva k podávání návrhů na udělení titulu osobnost města otrokovice a ceny města otrokovice

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny 
do schránky, jsou  k vyzvednutí v Turistickém 
informačním centru v Otrokovické BESEDĚ 

od 24. února.

Hotel Baťov-Společenský dům, s. r. o.             
Tylova 727,Otrokovice 

Přijme:
- samostatné kuchaře/kuchařky

- pomocné kuchařky, pomocnice v kuchyni
- pracovnice na úklid

- účtující číšníky/servírky
e-mail: recepce@spolecenskydum.cz

tel:  602 516 530, 731 033 516
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Zveme vás na 

VEŘEJNé pRoJEdNÁNÍ úZEMNÍHo plÁNu otRokoVicE
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Otrokovice a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního 

plánu Otrokovice na udržitelný rozvoj území, se uskuteční 

v pondělí 7. března v 16.00 hodin v kinosále otrokovické bEsEdY, 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice



Termín pro splnění poplatkové 
povinnosti je do 30. dubna 2016 
(poštovní poukázka byla doru-
čena na přelomu ledna a února). 
Dovolte nám, abychom vás in-
formovali o místním poplatku ze 
psů, který je zaveden na území 
města obecně závaznou vyhláš-
kou č. 5/2012, o místních poplat-
cích, v platném znění.
• Sazba poplatku ze psů se sta-
novuje takto: a) u poplatníků – 
fyzických osob, pro které není 
stanovena sazba v písm. b), 
a u poplatníků – právnických 
osob sazba poplatku činí:
• 400 kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 600 kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka, je-li pes 
chován (umístěn) v rodinném 
domě či na pozemcích mimo bu-
dovy (např. ve venkovním kotci)
• 1 000 kč ročně za první-
ho (jednoho) psa poplatníka, 
1500 kč ročně za druhého 
a každého dalšího psa poplatní-
ka v ostatních případech umístě-
ní psa (základní sazba poplatku)
b) u poplatníků, kteří jsou poži-
vateli invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jejich jediným 

zdrojem příjmů, anebo poživateli 
sirotčího důchodu, u poplatníků, 
kteří čerpají mateřskou nebo ro-
dičovskou dovolenou a u poplat-
níků vedených v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání déle než 12 
měsíců a jejichž jediným zdro-
jem příjmů jsou dávky v hmotné 
nouzi, sazba činí:
• 80 kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 120 kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka, je-li pes 
chován (umístěn) v rodinném 
domě či na pozemcích mimo bu-
dovy (např. ve venkovním kotci)
• 200 kč ročně za prvního (jed-
noho) psa poplatníka, 300  kč 
ročně za druhého a každého 
dalšího psa poplatníka v ostat-
ních případech umístění psa.
splatnost poplatku (maximálně 
jsou jen dvě splátky – pololetní): 
• Pokud sazba poplatku nepře-
vyšuje 400 Kč, platí se poplatek 
jednorázově do 30. dubna dané-
ho roku
• Pokud je sazba poplatku vyš-
ší než 400 Kč, platí se ve dvou 
splátkách vždy na polovinu ka-
lendářního roku, první do 30. 
dubna daného roku, druhá do       
31. října daného roku.

OtrOkOvické
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poplatek za komunální odpad – úlevy a osvobození
Dovolte nám, abychom vás infor-
movali o úlevách a osvobození 
na místním poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu, 
které jsou platné v roce 2016.
• Zákonné osvobození – nové 
od 1. 1. 2016
od poplatku je podle § 10b odst. 
3 zákona o místních poplatcích 
osvobozena fyzická osoba, kte-
rá je: a) umístěna do dětského 
domova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro pre-
ventivně výchovnou péči na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy
b) umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezle-
tilého
c) jako nezaopatřené dítě umís-
těna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením na zá-
kladě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo
d) umístěna v domově pro oso-
by se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení.
• Od poplatku jsou dále  
o s v o b o z e n i :
1. Každý poplatník narozený 
po 31. 12. 2010 je od poplatku 
za komunální odpad osvobozen 
do posledního dne kalendářního 
měsíce, v němž dosáhne tří let 
svého věku
2. Poplatníci, kteří mají ve městě 
Otrokovice trvalý pobyt a součas-
ně vlastní stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům na území města Otrokovice, 
ve kterých není hlášena k pobytu 

žádná fyzická osoba (jsou osvobo-
zeni od poplatku za tuto rekreační 
stavbu, byt nebo rodinný dům)
3. Od poplatku za kom. odpad 
jsou v daném kalendářním roce 
osvobozeny osoby, které se v roce 
předchozím fakticky zdržovaly 
mimo území města více než 300 
dnů z důvodu pobytu 
a) mimo území České republiky, 
nebo
b) v léčebně dlouhodobě nemoc-
ných, nebo v nemocnici
c) ve vazební věznici, věznici 
nebo v ústavu pro výkon zabezpe-
čovací detence, 
pokud o osvobození požádají 
a délku pobytu mimo území měs-
ta a jeho důvod prokazatelně do-
loží správci poplatku nejpozději 
do dne splatnosti poplatku na daný 
rok (do 30. dubna daného roku).

Upozorňujeme na nutnost po-
dání žádosti a doložení patřičných 
dokladů (z dokladu musí být jed-
noznačně patrná délka nepřítom-
nosti) do 30. dubna 2016. Správce 
poplatku je oprávněn v odůvod-
něných případech na žádost po-
platníka stanovit delší lhůtu k do-
ložení důvodu pro osvobození 
od poplatku podle tohoto odstav-
ce, přičemž lhůta však nesmí být 
delší než do posledního pracovní-
ho dne daného kalendářního roku.

• úlevy od poplatku
• Poplatníkovi podle § 10 b odst. 
1 písm. a) zákona o místních 
poplatcích (fyzická osoba, kte-
rá má v obci trvalý pobyt, nebo 
které byl podle zákona upravují-
cího pobyt cizinců na území ČR 
povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů, anebo pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší  
3 měsíců), který je zároveň zá-
konným zástupcem poplatní-
ka osvobozeného od poplatku 
za provoz systému komunálního 
odpadu podle čl. 14 odst. 2 OZV 
a žije s ním ve společné domác-
nosti, se poskytuje úleva od po-
platku za provoz systému ko-
munálního odpadu ve výši 50 % 
z roční sazby poplatku.

To znamená, že zákonní zá-
stupci dětí, které jsou již dnes 
do 3 let věku osvobozeny od po-
platku za provoz systému komu-
nálního odpadu, mohou mít sami 
úlevu od tohoto poplatku ve výši 
padesáti procent roční sazby po-
platku (tzn. 240 Kč). Podmínkou 
této úlevy je sdílení společné do-
mácnosti s dítětem.

Nárok na úlevu od poplatku 
musejí poplatníci prokázat správ-
ci poplatku (tiskopis „Ohlášení 
nároku na úlevu“).

Další informace a vysvětlení 
získáte u správce poplatku –  
Městský úřad Otrokovice, odbor 
ekonomický, odd. správy  míst-
ních poplatků, budova č. 1, kan-
celář č. 222a, tel. 577 680 221, 
e-mail: radnice@muotrokovice.
cz, svozilova.ilona@muotroko-
vice.cz.    ilona sVoZiloVÁ,   
 odd. správy místních poplatků, 
 odbor ekonomický

upozornění pro držitele psů 
informace pro občany otrokovic – platby za odpady, poplatky ze psů

V průběhu února roku 2016 vám bude doručena 
poštovní poukázka k úhradě místního poplatku 
za komunální odpad na kalendářní rok 2016. Do-
volte nám, abychom vás informovali o místním 
poplatku za provoz systému komunálního odpadu, 
který bude v souladu s OZV č. 5/2012, o místních 
poplatcích, platný pro rok 2016. 
• S a z b a  poplatku za provoz systému komunál-
ního odpadu je stanovena na kalendářní rok 2016 
na 480 kč za osobu poplatníka. 
• Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má na území města Otro-
kovice trvalý pobyt, nebo které byl podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů, anebo pobývá na území ČR přechodně 
po dobu delší 3 měsíců 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodin-

ný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu – pokud máte ve vlast-
nictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná osoba, jste povinni 
platit také místní poplatek za tuto nemovitost, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu.
• S p l a t n o s t  poplatku za komunální odpad  je 
ve lhůtě do 30. dubna 2016. Do tohoto termínu 
musí být poplatek uhrazen. Pokud není v termínu 
splatnosti splněna poplatková povinnost, správce 
poplatku může včas neuhrazený poplatek navýšit 
až na trojnásobek. Upozorňujeme, že v současné 
době správce navýší včas neuhrazený poplatek 
o 50 %. 
Pozor: Pokud poplatník neuhradil místní poplatek 
v některém z minulých let, bude přijatá platba po-
užita na úhradu dlužné částky z minulých let.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za provoz systému 
komunálního odpadu)

• Poplatníkem místního poplatku 
je držitel psa (ten, který má psa 
prokazatelně u sebe, pečuje o jeho 
potřeby, případně jej využívá). 
Přihlášku je možné získat na MěÚ 
Otrokovice, odbor ekonomický, 
odd. správy místních poplatků, 
budova č. 1, kanc. č. 222, na inter-
netových stránkách města – www.
otrokovice.cz (s odkazy: potřebuji 
vyřídit – místní poplatky – popla-
tek ze psů).
• Poplatek se platí ze psů starších 
3 měsíců 
• Poplatek se platí obci podle 
místa trvalého pobytu nebo sídla 
a při držení psa po dobu kratší než  
1 rok se platí v poměrné výši, kte-
rá odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců
• Ohlašovací povinnost – do 30 
dnů ode dne, kdy předmětná sku-

tečnost nastala (nabytí psa starší-
ho 3 měsíců nebo dovršení tohoto 
stáří u psa, který je v držbě; po-
zbytí držby psa, každou změnu 
mající vliv na výši poplatku – 
do 15 dnů, případně osvobození 
atd.)
• Skupiny poplatníků, kteří jsou 
osvobozeni od tohoto poplat-
ku, jsou uvedeny v čl. 3 OZV  
č. 5/2012, o místních poplatcích. 
Mimo jiné jsou od poplatku osvo-
bozeni také držitelé psů s canis-
terapeutickým výcvikem, resp. 
zkouškou 
• Pokud poplatník neuhradí místní 
poplatek ve stanovené výši a lhů-
tě splatnosti, bude tento poplatek 
stanoven platebním výměrem 
a správce může zvýšit včas ne-
zaplacený poplatek až na trojná-
sobek. 

další informace k místnímu poplatku ze psů:

Způsob platby poplatků:
• bezhotovostně na účet města, KB a. s., expozitura Otrokovice,  č. ú. 19-0000122921/0100 – pozor, změna od 1. 1. 2015
• platba poštovní poukázkou
• platba v hotovosti v pokladnách MěÚ: hlavní pokladna: budova č. 1 MěÚ, 1. patro – kanc. 224: 
Po, St 8.00–12.30  a 13.30–17.00, Út, Čt  8.00–11.30 
Příjmová pokladna: budova č. 2 MěÚ, přízemí – kanc.113: Po, St    8.00–11.30 a 12.30–17.00, Út, Pá    8.00–11.30  
Registraci, příp. ohlášení změn rozhodných pro výši poplatku provede poplatník u správce poplatku: Městský úřad Otrokovice,  
nám. 3. května 1340, PSČ 765 23, odbor ekonomický, odd. správy místních poplatků. 
Upozornění: správce poplatku přidělí po zaregistrování poplatníkovi, příp. zástupci variabilní symbol (VS) – pro správnou identifikaci 
platby. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici u správce poplatku nebo na webu www.otrokovice.cz – potřebuji vyřídit – místní poplatky – 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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středa 2. 3., 18 hod., foyer kinosálu, vstup volný
9. FotosaloN
Tradiční vernisáž a výstava Fotoklubu BESEDA Otrokovice, tentokrát  
s přáteli z Litovle. Salon potrvá do 31. března.

pondělí 7. 3. v 18 hod., foyer velkého sálu, vstup volný
poHlEd Na sVět FotoGRaFickýM okEM
Vernisáž a výstava fotografií studentek otrokovického gymnázia. Výstava  
potrvá do 4. dubna.

pátek 18. 3., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 180 Kč, v den akce 
210 Kč
MaRiÁN VaRGa
Sólový koncert legendárního a fenomenálního slovenského rockera a varhaníka 
Mariána Vargy, skutečného „Mága” slovenské rockové scény. Jeho vystoupe-
ní, jak sólové, tak v rámci různých hudebních formací, patří dodnes k výjimeč-
ným muzikantským zážitkům. 

Městská galerie, úterý 29. 3. v 18.00 hod., vstup volný
VýtVaRNý klub ab 11 – VE Městě
Vernisáž – společná výstava členů zlínského výtvarného klubu AB 11. Klub 
sdružuje amatérské výtvarníky, kteří se před lety setkali na výtvarných dílnách 
univerzity třetího věku pořádané UTB ve Zlíně. Výstava potrvá do 24. dubna.

úterý 29. 3, v 19 hod., velký sál, vstupné 120 Kč, mládež a studenti 60 Kč, 
členové KPH na předplatenky
lobkowicZ tRio
Laureát Dvořákovy mezinárodní soutěže v Praze. Název souboru poukazuje 
na tradiční propojení rodu Lobkowiczů a mnoha skladatelů 18. a 19. století. 

Ludwig van Beethoven věnoval Lobkowiczům Trojkoncert pro klavír, housle, 
violoncello a orchestr, který patří k vrcholům triového repertoáru.  Jan Mráček 
– housle, Ivan Vokáč – violoncello, Lukáš Klánský – klavír

připravujeme na duben: 
1. 4. Hradišťan & Vlasta Redl, 3. 4. Taneční odpoledne – Holóbkova mozeka, 7. 
4. Otrokovický Goťák, 9. 4. AD HOC – Zmrazovač, 17. 4. Jožka Černý a CM 
Gracia, 19. 4. Koncert KPH, 24. 4. Pohádka pro děti.

kiNo

čtvrtek 3. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA 2016, 102 min., titulky, přístupno od 12 let
ZoolaNdER No 2 – komedie
Dva odvěcí modeloví rivalové Derek a Hansel musejí dát hlavy dohromady. 
Nad nimi visí hrozba, že budou navždy smeteni z přehlídkových mol a nahra-
zeni mladšími, hezčími a šikovnějšími exponáty.

neděle 6. 3., 15 hod., kinosál, vstupné 90 Kč
Francie 2015, 108 min., dabing, přístupno
Malý pRiNc – animovaný, fantasy
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animo-
vaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí.

čtvrtek 17. 3., 17 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2016, 127 min., dabing, přístupno
boHoVé EGYpta (3d) – dobrodružný, fantasy
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu vládce bohů mocichtivým bohem 
pouště Sethem. Ten uvrhne Egypt do krutovlády a chaosu. Mocnému Horovi 
musí pomoci získat vládu zpět smrtelníci.

čtvrtek 17. 3., 19.30 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA 2016, 92 min., titulky, přístupno od 15 let 
padEsÁt odstÍNŮ čERNé – komedie
Držte si kalhotky i bránice. Stejně jako šedé bestsellery přináší některá šokující 
odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a drzá poťouchlá komedie jdou 
nehorázně dobře dohromady! 

neděle 20. 3., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA, Čína 2016, dabing, přístupno
kuNG Fu paNda 3 (3d) – animovaný, akční, komedie, rodinný
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele ne-
stojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda 
Po. 

čtvrtek 24. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, stolová úprava!
USA 2010, 110 min., titulky, přístupno od 15 let
lEMMY –  životopisný, hudební
Život a kariéra heavymetalového průkopníka a kulturní ikony Lemmy Kilmist-
era, raketového pohonu legendární kapely Motörhead. 

pátek 25. 3., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2016, 110 min., přístupno 
lÍda baaRoVÁ – bio senior, životopisný, drama, romantický
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových 
ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Užívá si slávy  
i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen. Obdiv 
neskrývá ani sám Hitler. Hvězda Baarové strmě stoupá….

čtvrtek 31. 3., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2016, 151 min., dabing, přístupno
batMaN Vs. supERMaN: úsVit spRaVEdlNosti (3d) – akční, 
dobrodružný, fantasy
Snímek o cestě k velkému přátelství, které položí základ Ligy spravedlivých.

připravujeme kino na duben: 
Ave Caesar, Už je tady zas, Dvojníci, Moje tlustá řecká svatba 2, Zootropolis 
– Město zvířat.

ZÁJEZdY
12. 3. duNaJskÁ stREda – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa 
5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům, 
5.40 Otrokovice u Otrokovické BESEDy. Cena 400 Kč

BřEZEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická 
BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o.,
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  

www.besedaotrokovice.cz,  kontakt: pred-
prodej@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-ot-
rokovice.cz. Městská galerie je otevřena 

ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

AKCE: daňové přiznání 2015 e-mailem

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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FoRbÍNa 2016 – přehlídka amatérských divadelních souborů
čtvrtek 10. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
dNo (Vizovice)
cimrman/smoljak/svěrák – liJaVEc 
Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve 
svém volném čase nacvičil divadelní spolek „Divadlo Nahodilých Ochotníků”  
z Vizovic. Hra s opravdovým deštěm!

pátek 11. 3., 9 hod., velký sál, vstupné 40 Kč
„tYJÁtR“ a taneční skupina aNiFE (otrokovice)
o ŠÍpkoVé RŮŽENcE a kouZElNýcH VÍlÁcH
Přeneste se do světa králů, princezen, princů, ale i hodných a zlých víl. To vše 
v krásných kostýmech s půvabným tancem a působivou hudbou P. I. Čajkov-
ského a P. Dinletira. Představení pro školy.

pátek 11. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
Hoffmanovo divadlo (uherské Hradiště)
Milan kundera – Jakub a JEHo pÁN
Příběhy plné křehkého humoru, milé moudrosti a jemné erotiky. Příběhy, které 
mají kořeny ve Francii 18. století a přesto jsou plnokrevně české. Kundera 
použil dílo Jakub fatalista D. Diderota a udělal z něho téma své vlastní variace. 

sobota 12. 3., 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
pochybný divadelní spolek d´Effect (Mysločovice)
opoNa NaHoRu! aneb Zachraňte naše divadlo
Hra na motivy anglické situační komedie Petera Quiltera. Pět žen, závěť a jed-
no divadlo. Každá z pozůstalých (matka, manželka, dcera, exmanželka i sekre-
tářka) se stane přes noc pětinovou majitelkou divadelní ruiny. Společně jsou 
nuceny zajistit nejen chod divadla, ale také vzájemnou komunikaci.

neděle 13. 3., 15.30 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
divadlo tramtarie (olomouc) – host Forbíny 2016
Vladislav kracík – o pRačloVÍčkoVi
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění…

pátek 1. 4., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 
450 Kč, 420 Kč, v den koncertu 490 Kč

HRadiŠŤaN & Vlasta REdl –Vandrovali hudci 
aneb Jiří Pavlica s Hradišťanem & Vlasta Redl s kapelou. 
ŽÁDNÝ APRíL, ale mimořádný koncert mimořádných 

hudebních osobností v Otrokovické BESEDĚ.



Skončil rok, ve kterém Podané 
ruce, z. s., oslavily patnáct let 
od založení projektu Caniste-
rapie a vstupujeme do roku, 
kdy oslavíme 15. výročí zalo-
žení projektu Osobní asistence.  
Motem organizace Podané ruce 

– osobní asistence je „Pomáhá-
me těm, kteří si sami pomoci 
nemohou“. Všichni zaměstnan-
ci – od vedení po asistentky, 
pracují na tom, aby to nebyla 
jen hezká slova, ale skutečnost. 
Klientům nabízíme službu až 

24 hodin denně a 7 dní v týdnu, 
podle potřeby a dle našich ak-
tuálních personálních a finanč-
ních možností. Naši klienti jsou 
lidé všech věkových kategorií – 
společným rysem je určitá míra 
omezení soběstačnosti z důvo-
du věku nebo postižení. Nabí-
zíme pomoc v různých ohle-
dech každodenního života – při 
zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, při zajištění 
chodu domácnosti, ale také do-
provod do školy, na sportovní 
a kulturní akce atd. Co se týče 

projektu Canisterapie, do dal-
šího roku činnosti bychom si 
přáli hlavně dostatek aktiv-
ních canisterapeutických týmů 
a spokojené klienty. Všem 
čtenářům Otrokovických novin 
přejeme do nového roku mno-
ho radosti, zdraví a krásných 
okamžiků. Městu Otrokovice 
bychom tímto rádi poděkova-
li za dlouhodobou spolupráci 
a podporu.Více informací na 
webu www.podaneruce.eu. 

 bc. Jana MaRkoVÁ, 
 Podané ruce

OtrOkOvické
nOviny 7

kalendář významných akcí
čtvrtek 7. dubna 2016, 17 hodin, velký sál Otrokovické BESEDy
otRokoVicE MaJÍ talENt
Nenechte si ujít další ročník pěvecké soutěže žáků otrokovických základních škol 
a studentů gymnázia. 

Diváci se mohou těšit na novou kategorii, v níž svůj talent prokážou senioři. 
V průběhu akce vystoupí vítěz minulého ročníku soutěže.
Finálové kolo proběhne ve velkém sále Otrokovické BESEDy. 
Vstup na akci je zdarma.

každé pondělí, 15–18 hod.
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
CVČ Baťov
Volná hra dětí a rodičů v her-
ně.

3. 3., prezentace od 13.30, 
zahájení 14.30 hod.
Metal-ps Mezinárodní at-
letický mítink mládeže a 
dospělých otrokovice 2016
Městská sportovní hala Otro-
kovice
Trojboj přípravek družstev 
pro vybrané závodníky.

17. 3., 16.30–18.30 hod.
badatelé
DDM Trávníky 
Čas pro správné koumá-
ky, badatele a rozumbrady. 
Zkoumejte, jak věci fungují  
a k čemu nám slouží. Akce je 
určena dětem ve věku 7–11 
let.
Cena: 40 Kč

23. 3., 15–17.30 hod.

Jarní tvoření
Hotel Atrium, nám. 3. května
V připravených stáncích si 
můžete vyzkoušet tvoření ve-
likonočních a jarních deko-
račních předmětů. Přijďte si 
zkusit různé výtvarné techni-
ky a nasát velikonoční atmo-
sféru. Můžete si vytvořit ná-
ročnější výrobky za poplatek.
Cena: 10 Kč

24. 3., 9–16 hod.
den otevřených dveří
v cVč
CVČ Baťov
Čeká Vás otevřená herna pro 
rodiče s dětmi, tělocvična  
a velikonoční výtvarné tvo-
ření.

1. 4. od 17 hod.
Noc s andersenem
Nocování plné čtení, pohá-
dek, her a kouzel. Překvapení 
pro děti v podobě žonglérské-
ho vystoupení Dva v kruhu.
Cena: 280 Kč

 Těší se na vás DDM Sluníčko
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

V neděli 24. ledna patřila Otro-
kovická BESEDA princeznám, 
rytířům, klaunům, vílám, su-
perhrdinům a spoustě dalších 
karnevalových masek. Přes 250 
dětí a jejich rodičů totiž zavítalo 
na Pohádkový karneval pořáda-
ný Domem dětí a mládeže Slu-
níčko Otrokovice. 

Pro všechny byl připraven 

pestrý program v podobě tan-
cování i soutěží motivovaných 
známými večerníčkovými po-
hádkami. Karnevalem provázel 
děti Večerníček, který si pro ně 
připravil truhlu plnou odměn. 
Od zámků na truhle ale ztratil 
klíče, a tak na pomoc přišli ča-
rodějnice, Krakonoš, Maková 
panenka a loupežník, aby dětem 

zadali úkoly, po jejichž splnění 
děti ztracené klíče získaly. Pak 
Večerníček otevřel truhlu a dě-
tem rozdal připravené dárky.  
Všem dětem i rodičům děkuje-
me za účast a těšíme se na shle-
danou zase příští rok! 
Mgr. Hana koŽEluHoVÁ, 
 pedagožka volného času, 
 DDM Sluníčko

pohádkový karneval ddM sluníčko

Hotel Baťov-Společenský dům, s. r. o.
Tylova 727, Otrokovice

Pronajme nebytové prostory

e-mail: recepce@spolecenskydum.cz
tel: 602 516 530, 605 877 877

II. etáž:
- kancelářské prostory
- školicí prostory, učebny
- společenské sály a salonky

Přízemí:
- obchodní prostory
- kavárna-herna
- skladové prostory
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podané ruce – canisterapie pomáhá i v roce 2016

otRokoVické NoVi-
NY Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. 
Měsíčník města Otroko-
vice. Vydavatel: Otroko-
vická BESEDA, s.  r.  o., 
IČO: 255 138 85. Regist-
race: 1. 7. 2007 – MK ČR 
E 13019. Vychází každý 
předposlední pátek v mě-
síci v nákladu 9 100  ks, 
uzávěrka je 10. den v mě-
síci. Distribuce do všech 
domácností ve městě Otro-
kovice a na určená místa. 
Zdarma – neprodejné. 
Redakce: Otrokovická 
BESEDA, nám. 3. května 
1302, 765 02 Otrokovice,  
tel.: 571 118 104, redak-
ce@otrokovickenoviny.cz.  
Redakční rada: Mgr. Jaro-
slav Budek (předseda), Mgr. 
Pavel Černošek, Mgr. Ivo 
Marušák, Mgr. Věra Kra-
mářová, Mgr. Michal 
Mynář, Ing. Anna No-
votná, Bc. Michal Petřík, 
Bc. Romana Stehlíková, 
Mgr. Jiří Veselý, Šéf-
redaktorka: Ing. Anna 
Novotná. inzerce: zákl. 
cena: 20 Kč/cm2 + DPH 
21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickeno-
viny.cz Graf. úprava: 
Ing. Anna Novotná, tisk: 
Hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta,  
s. p.,  Nevyžádané příspěv-
ky se nevracejí. 
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Dne 8. února 
oslavila paní 
Marie 
k u J a N o V Á 
90 let. Za lásku 
a péči děkují, 
hodně zdraví a stálou svě-
žest přejí manžel Josef, dcera 
Jitka, snacha Dagmar, vnu-
ci Richard, Dušan, Tomáš, 
Daniel, manželky vnuků 
Lenka, Ivana, Eva, Veronika 
a pravnuci Lenka, Jana, Jiří-
ček, Simonka, Matyášek, To-
mášek, Lukášek a Ondrášek.

Chtěli bychom 
touto cestou po-
děkovat všem, 
kteří se 22. ledna 
přišli rozloučit 
a doprovodili 

paní Jiřinu polEpiloVou 
na její poslední cestě a svou 
účastí se snažili zmírnit naši 
bolest. Zarmoucená rodina

OtrOkOvické
nOviny8

poděkoVÁNÍ

odVoZ ZdaRMa – cENa doHodou

In
z

e
r

c
e

blaHopŘÁNÍ
Rodiče, prarodiče a děti ode-
vzdávali koncem ledna přihlášky 
na letní tábory, které každoročně 
pořádá Dům dětí a mládeže Slu-
níčko. Příměstské tábory byly 
obsazeny během několika minut 
a pobytové tábory jsou obsazeny 
z poloviny. DDM Sluníčko Ot-
rokovice klade důraz na kvalitu 
a vzdělání personálu. Vysoký 
zájem o letní tábory podtrhuje 
nepostradatelnost pedagogů vol-
ného času.

V tomto školním roce na-
bízí Sluníčko osm příměst-
ských a čtyři pobytové tábory.  
„Každoročně zajišťujeme systém 
edukačních projektů na dobu 
letních prázdnin s tematickým 
nádechem. Motivujeme děti 
příběhem, který rozvíjí environ-
mentální, technické, sportovní, 
výtvarné, hudební, sociální do-
vednosti a schopnosti,“ uvedla 
ředitelka DDM Sluníčko Jiřina 
Kovářová. 

Příprava a organizace táborů 

začínají již v podzimních mě-
sících. Je nutné zajistit proná-
jmy prostor, vyhledat zajímavá 
místa, zajistit personál, stravu, 
pomůcky, rámcové vzdělávací 
programy, dopravu po silnici, 
kolejích nebo vodě. Důležité je 
také zajištění bezpečnosti a hy-
gienických podmínek. 

Při sestavování rozpočtů 

na tábory ovlivňuje celý vývoj 
příprav ekonomika státu. „Na-
příklad pronájmy prostor, vstup-
né, strava a další bývají na za-
čátku kalendářního roku vždy 
cenově vyšší. Abychom zajistili 
zajímavou cenu pro táborníky, 
musíme vynaložit obrovské úsilí 
a organizační schopnosti,“ vy-
světlila Kovářová.

Dětem a žákům se letos bude 
věnovat tým osmi interních 
a přibližně šedesáti externích 
pedagogů, kteří splňují pedago-
gické vzdělání, a čtyři interní 
nepedagogičtí zaměstnanci. „Je 
důležité říci, že pedagog a rodi-
če spolu úzce spolupracují jako 
partneři, aby zajistili optimální 
podmínky pro vzdělávání a roz-
voj jejich dítěte,“ připomněla 
ředitelka. 

Protože zájem převýšil pláno-
vanou kapacitu táborů, pracov-
níci DDM Sluníčko přemýšlejí 
o rozšíření počtu míst na tábo-
rech, aby dle možností mohli 
vyhovět rodičům a dětem. „Pře-
jeme dětem radostné prázdniny 
plné odpočinku a zážitků! Dě-
kuji všem zaměstnancům DDM 
Sluníčko. Všichni dáváme do tá-
borové činnosti obrovský kus 
srdce a zodpovědnosti,“ popřála 
a poděkovala ředitelka. 
 Romana stEHlÍkoVÁ,
 mluvčí Otrokovic

Hotel Baťov-Společenský dům, s. r. o.
Tylova 727, Otrokovice

zajišťuje v hotelových prostorách

svatby, rodinné oslavy, výrobu jídel, firemní akce, 
rauty, školení, závodní stravování-catering, pronájem 

společenských sálů a salonků
e-mail: recepce@spolecenskydum.cz

tel: 602 516 530, 731 033 516
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příměstské tábory ddM sluníčko byly obsazené během pár minut

Zábava s kamarády. Příměstský tábor DDM Sluníčko,  
12. červenec 2012.  Foto: archiv otrokovických novin

Uprchlík, imigrant, terorista, 
útoky. Tato čtyři slůvka jako by 
se v poslední době stala magic-
kou formulí na přitáhnutí čte-
nářovy pozornosti. Stačí použít 
jedno z nich a už má váš článek 
tisíce komentářů. Doufám, že 
prominete, že stejnou taktiku 
jsem zvolil i já. Do jisté míry 
mne totiž překvapilo, jak moc 
lidí kritizuje postup EU v této 
věci a na tomto tvrdí, že celý 
koncept evropského společen-
ství je špatný. Zkusme si ale při-
pomenout, že právě s částí EU 
se setkáváme dennodenně i my, 
obyvatelé Otrokovic. 

Za posledních pět let Otro-
kovice prostřednictvím dotací, 
které pocházely nejen z tu-
zemské, ale právě i z evropské 
kasy, získaly na 200 milionů 
korun. Pořádné sousto, které 
dokázalo zaplnit hladové krky 
mnoha projektů. Právě díky 
těmto penězům jsme mohli vy-
budovat nový vjezd do areálu 
TOMA a velké, těžké nákladní 
automobily v Nerudově ulici 
ve Staré kolonii tak mohly na-
hradit klidně se procházející 
maminky či tatínci s kočárky, 
cyklisti i chodci. Pomohly také 
myslet na budoucnost malých 
šprčků v korbičkách: již tři roky 
se daří všechny děti umisťovat 
do mateřských škol a radnice 

dodala rodičům i bonus v po-
době odpuštění poplatků za po-
pelnice. A aby se děti těšily ze 
školek do škol, hned dvě školy 
se nově zateplily a dostaly nový 
barevný kabát. Díky snížení 
nákladů na vytápění se splnilo 
i známé pořekadlo „Kdo šetří, 
má za tři“, konkrétně tady tím 
třetím byla možnost podpořit 
rozvoj sportu a pohybu dětí uni-
kátním projektem Zdravý pohyb 
do škol. Mimochodem právě 
tento projekt vnukl ministerstvu 
školství myšlenku na plošné 
zvýšení hodin tělesné výcho-
vy. Nový příval energie dosta-
la cyklostezka do Zlína, kterou 
již teď ročně využívá na 30 000 
lidí. S pomocí získaných pe-
něz se doslova vykrmuje nová 
Městská galerie nejrůznějšími 
uměleckými kousky: výsledky 
cvakání zde vystavují fotogra-
fové, objevíte umělecké či his-
torické perly všech druhů a žán-
rů. A již třešničkou na dortu se 
stalo Turistické informační cen-
trum a městská televize. Občas 
je ale potřeba nalít si i čistého 
vína a přiznat si, že ne všechny 
projekty měly takový úspěch. 
Například projekt seďárny a spr-
chy pro bezdomovce sice pro 
hlavní příjemce voněl teplem 
a polévkou, nicméně obyvatelé 
Trávníků a Středu pocítili i jeho 

pachuť. Ne že bych byl proti po-
máhání potřebným, za zmínku 
jistě stojí několikaletý příděl 
podpory otrokovickému SENI-
ORu, který pečuje o ty z nás, 
kteří zažívají podzim života. 
Závan exotiky pak městu dodala 
jeho pomoc sudánské vesničce 
Wad Ben Naga, kde se podaři-
lo vybudovat vodovod a čisticí 
filtrační stanici, což zajistilo pro 
2 000 obyvatel pitnou vodu. Ot-
rokovice zde pomohly dobudo-
vat školku, dovybavit zdravotní 
středisko a jeho zástupci položi-
li základní kámen „Onderkova 
česko-sudánského muzea.“

A taková sousta mohou při-
cházet dál.  Do roku 2020 má 
ČR a také Otrokovice ideální 
podmínky pro získání evrop-
ských dotací na projekty, které 
mohou opět zlepšit naše životy. 
Věřím, že za rok a půl se (staro)
noví obyvatelé kanceláří na naší 
radnici již rozkoukali a přive-
dou do Otrokovic pro nás všech-
ny nějaké to euro navíc na dobré 
a potřebné věci. Kdyby si nevě-
děli rady, vždycky rád přiložím 
pomocnou ruku k dílu. A kdyby 
náhodou pomoci nebylo třeba? 
Zítra opět vyjde slunce, zavane 
nový vítr, vstaneme a půjdeme 
zase do práce. 
 ing. Milan plEsaR, 
 zastupitel města Otrokovice 

Z REdakčNÍ poŠtY

Evropo, dej nám nějaké to euro!

Už po sedmadvacáté se koná 
ve zlínské sportovní hale Euro-
nics veletrh STAVEBNICTVí 
– THERM 2016, a to ve dnech 
od 17. do 19. března. Představí 
se více než sto vystavovatelů. 

Návštěvníci nejen z Otrokovic 
mohou získat nejnovější informa-
ce k programu Nová zelená úspo-
rám, kotlíkovým dotacím a na-
vštívit také odborné přednášky. 
Vstup na veletrh je zdarma.  (ste)

Zlínský veletrh rád přivítá obyvatele otrokovic
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plYNosERVis-topENÍ 
Otrokovice. Montáž a opra-
vy plynu, plynových spotře-
bičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, Ariston, John Wood.  
Tel. 604 988 815.
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společnost toMa, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790

Zaměstnanci continental barum splnili dětem vánoční přání
Stavebnice, fotbalové míče, 
auta na ovládání, panenky, ko-
čárky, knihy, stolní hry a oblí-
bené figurky patřily k nejčas-
tějším přáním, která měly děti 
ze sociálně znevýhodněných 
rodin z Otrokovic. Splnit dětem 
na Vánoce tato přání se rozhod-
li zaměstnanci společnosti Con-
tinental Barum.

„Kontaktovali jsme odbor 
sociální péče, konkrétně oddě-
lení sociální ochrany dětí, a do-

hodli spolupráci. Ta spočívala 
ve vytypování padesáti nejpo-
třebnějších dětí ze sociálně 
slabých rodin ze Zlínska a Ot-
rokovicka, kterým naši zaměst-
nanci splní vánoční přání, jež 
si jejich rodiny nemohou z fi-
nančních důvodů dovolit. Byla 
zajištěna anonymita všech dětí 
a zveřejněna byla pouze křest-
ní jména a věk,“ uvedla mluv-
čí Continental Barum Regina 
Feiferlíková. K předání dárků 

zástupcům Otrokovic a Zlína 
došlo za tónů koled a při ochut-
návce vánočního cukroví 17. 
prosince 2015. Za Otrokovice 
a obce, které spadají do jejich 
působnosti, přišel dárky převzít 
místostarosta města Jiří Veselý.  
„Rád bych všem pracovníkům 
společnosti poděkoval za dárky 
pro děti, které jim jistě vykouz-
lily krásný úsměv na tvářích 
a měly z nich velkou radost,“ 
shrnul místostarosta.  (ste)

iNZERcE

V otrokovicích koupím menší byt, cena dle stavu.  
Tel.: 739 122 174.

olMaN sERVicE s. r. o. přijme uklízeče/ky na práce v ran-
ních (6–10), odpoledních a nočních hodinách v Otrokovicích a Ma-
lenovicích. Více na tel: 730 186 797, životopisy posílejte na e-mail:  
nabor@olman.cz.

Hledám paní se ŽL na manikúru a pedikúru v zavedeném  
kadeřnictví v Malenovicích. Nástup možný duben 2016. Informa-
ce na tel. 728 160 876.

doučím matematiku, fyziku. Připravím k přijímacím  
zkouškám. Tel.: 776 862 095.



Odešel v tichos-
ti, ale v našich 
srdcích zůstá-
vá.  Dne 28. 
února uplyne 
rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustil pan  
Zdeněk sukup. S láskou stá-
le vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami.

Léta ubíhají, 
smutek v srdcích 
zůstává. I když 
mu osud život 
vzal, v našich 
srdcích žije dál.  
Je tomu již 29 let, co nás opus-
til náš milovaný manžel a tatí-
nek, pan antonín čEVEla. 
Dne 28. února si připomeneme 
jeho nedožité 80. narozeniny. 
Děkujeme všem, kdo vzpome-
nou s námi. S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 28. února 
uplyne 15 let 
od úmrtí pana 
Zdeňka 
H l o b i l a .  
S láskou stále 

vzpomínají manželka Jana 
a syn Zdeněk s rodinou.

Dne 2. břez-
na uplyne 9 let 
od chvíle, kdy 
od nás odešel 
manžel, tatí-
nek a dědeček, 
pan slavomír ŠENoVský.  
S láskou vzpomíná manželka, 
syn s manželkou a vnoučata.

Dne 3. března 
si připomeneme 
nedožité výročí 
65. narozenin 
pana bedřicha 
bÁRa. S úctou 

a láskou vzpomíná manžel-
ka Jana a děti Petr a Jana  
s rodinami.

Dne 4. března si 
připomeneme již 
3. výročí úmrtí 
naší drahé ma-
minky, babičky 
a prababičky, paní 
Marie kaRlÍkoVé. S láskou 
vzpomíná syn Pepa s Božkou 
a celá rodina. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 13. břez-
na uplyne 10 
let od úmrtí 
mého manžela, 
pana ladislava 
M i N a Ř Í k a . 

S úctou a láskou vzpomíná 
manželka Marie s rodinou.

Dík za to, čím jsi 
nám v životě byl, 
za každý den, kte-
rý jsi s námi byl. 
Tvůj odchod stá-
le bolí, na Tebe 
zapomenout nedovolí. Dne 
17. března tomu bude 5 let, 
co nás opustil pan Jaroslav  
pokusa. Stále vzpomína-
jí maminka Zdenka a sestra 
Světlana s rodinou. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne – bolest v srdci zůstává. Dne 6. února uplynu-
lo 18 let, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan Zdeněk RÁčEk. Dne 2. dubna vzpo-
meneme jeho nedožitých 75. narozenin. Za vzpomínku 
děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka na Tebe stále je živá, kdo v srd-
cích žije, ten neumírá. Dne 12. února uplynuly  
3 roky, co nás opustil manžel, tatínek, dědeček, pan  
arnošt kubEŠa. Za tichou vzpomínku děkuje man-
želka, děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 13. února jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí 
paní ludmily lilÁkoVé. S láskou stále vzpomíná 
dcera Ilona s rodinou.

Dne 13. února jsme vzpomněli 36. vý-
ročí úmrtí paní Věry kadlčÁkoVé 
a 26. února uplyne již rok od úmrtí pana 
Jiřího kadlčÁka. Kdo jste je znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery Jana a Eva 

s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 14. února jsme vzpomněli nedožitých 85 let pana 
Zdeňka koJEckéHo. S láskou vzpomíná dcera 
Alena, vnoučata Zdeněk, Magda a Jana.

Dne 14. února uplynul rok od úmrtí pana  
Františka ocElÍka. S láskou vzpomínají manželka 
Anna, dcera Hana a syn Jiří s rodinami.

Dne 15. února tomu bylo 25 let, co dotlouklo las-
kavé a dobré srdce naší maminky a babičky, paní  
Marie kVasNé. Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná 
ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě. Vzpomí-
nají dcery Anežka a Ilona s rodinami.

Dne 16. února by se dožil 85 let náš tatínek a dědeček, 
pan karel sEdlÁčEk a 2. března tomu bude 12 let, 
co nás navždy opustil. S láskou a úctou vzpomínají sy-
nové Karel a Jiří s rodinami.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srd-
cích stále budeš žít. Dnes, 19. února, vzpomínáme  
2. výročí úmrtí pana Jiřího čERMÁka. S úctou a lás-
kou vzpomíná celá rodina.

Dnes, 19. února, jsme si připomínáme 3. výročí úmrtí 
paní Marty oubělické. S láskou vzpomínají syno-
vé s rodinami.

Dne 22. února tomu bude 1 rok, co nás opus-
til drahý manžel, tatínek a dědeček, pan  
bohuslav laMoŠ. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje manželka a synové s rodinami.

Dne 23. února to bude již 14 let, 
kdy nás náhle navždy opustila paní  
Zdeňka MacHŮ ve věku nedoži-
tých 68 let. Dne 13. září to budou již  
3 roky, kdy nás navždy opustil pan  
karel MacHŮ ve věku 81 let. S láskou 

a úctou vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Dne 25. února si připomínáme 20. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan Zdeněk ZÁMEčNÍk. S lás-
kou a úctou vzpomíná manželka, syn, dcera a sestra  
s rodinou.

Dne 26. února vzpomeneme 10. výro-
čí úmrtí naší maminky, paní Zdenky  
HRacHoVské. Dne 16. března uply-
ne 23 let, kdy nás opustil pan antonín  
HRacHoVský. S láskou a úctou vzpomí-
nají děti s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si to přál, však ve vzpomínkách žiješ 
s námi dál. Dne 27. února vzpomeneme nedožitých 100 
let a 14. května uplyne 29 let, co nás neočekávaně opus-
til pan Jaroslav RYbENský. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte prosím s námi. Děkují dcera a synové s rodinami.

Rády bychom tímto vzpomněly na naši 
sestru alenu pEcHačoVou,  
která stále chybí nejen nám, ale i svým 
dětem a manželovi. Odešla jsi velmi 
brzy. Sestry Milena a Blanka s rodina-
mi, děti Katka a Martin, manžel Ladi-

slav. Zároveň vzpomeneme 12 let od úmrtí naší milované maminky  
Marie blÁHoVé. Děkujeme všem, kteří si na ně vzpomenou s námi.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen 
vzpomínky v našich srdcích zůstáva-
jí dál. Je to již 8 let, kdy nás opustil 
náš tatínek, dědeček, pan Miloslav  
slÁNský a 5 let, kdy jsme se roz-
loučili s naší maminkou, babič-

kou, paní Márií slÁNskou. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte  
s námi. Dcery s rodinami

Odešel jsi, jak osud si přál, však ve vzpomínkách 
s námi žiješ dál. Dne 26. ledna uplynulo 5 let od chví-
le, kdy od nás odešel manžel, tatínek a dědeček, pan  
Jan bŘEZoVič. S láskou vzpomíná manželka, děti 
s rodinami a vnoučata.

29. leden je dnem, kdy nás před 13 lety dočas-
ně opustila paní Růžena JENÍčkoVÁ, roz.  
stRakoVÁ. S láskou vzpomínají manžel František, 
dcery Milena a Marie i syn Ladislav s rodinami. Pokud 
jste ji znali, vzpomeňte s námi, děkujeme.

Život jsi měl tak velice rád, ale odešels od nás všech tak 
velmi mlád. Uplynulo 47 let od úmrtí našeho milova-
ného bratra Josefa bEdNaŘÍka. Zemřel v pouhých 
nedožitých 12 letech. S láskou, úctou a s bolestí v srdci 
stále vzpomínají sestry Milena, Zdenka s rodinou, bratr 
Miroslav, bratr Eduard s rodinou a všichni příbuzní.

Ty jsi chtěl ještě s námi dlouho být, ale Tvá ne-
moc nechtěla Ti to dovolit. Dne 1. února už to bylo  
5 let, co nás navždy opustil náš milý tatínek, pan  
Miroslav bEdNaŘÍk. S láskou, úctou a s bolestí 
v srdci stále vzpomínají dcery Milena, Zdenka s manže-
lem, syn Miroslav, syn Eduard s rodinou, vnučky Zdeň-
ka, Ludmila a vnuk Antonín s rodinou a všichni příbuzní.

Až v naší zahradě rozkvetou růže bílé, přinese-
me je na hřitov naší mamince milé. Již tomu bude  
28. února 10 let, co navždy odešla na odpočinek naše 
drahá maminka Emilie bEdNaŘÍkoVÁ. S láskou, 
úctou a s bolestí v srdci stále vzpomínají dcery Milena, 
Zdenka s manželem, syn Miroslav, syn Eduard s rodi-
nou, vnučky Zdeňka, Ludmila a vnuk Antonín s rodinou 
a všichni příbuzní. 

Dne 1. února jsme vzpomněli 30. výročí 
úmrtí naší maminky a babičky kataríny 
dudoVé. S úctou vzpomíná rodina. Dne 
24. února by se dožil pan petr duda  
60 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje sestra 
s rodinou, dcera a syn.

Dne 1. února jsme si připomněli 20. výročí úmrtí paní 
libuše čÁpoVé. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi. S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene...  
Dne 3. února jsme vzpomenuli 1. výročí úmrtí pana 
antonína koloMaZNÍka. Stále vzpomínají man-
želka Jana, syn Pavel, syn Petr s manželkou Romanou, 
vnučky Karin a Diana s přítelem Lukášem, švagr Pavel 
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 3. února uplynulo 5. výročí úmrtí pana  
Rudolfa pEtŘÍka. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Petříkova.

Dne 3. února jsme vzpomněli 8. výročí úmrtí pana 
karla VobEJdY. Stále vzpomíná manželka  
Magda, děti a vnoučata.

Dne 4. února to bylo 5 let, co nás navždy opustila paní 
Eva kotÁskoVÁ. Vzpomíná kamarádka Staňka 
s rodinou.

9
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Škola Mánesova reagovala 
na Výzvu č. 56 „Zvyšování 
kvality ve vzdělávání Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“, kterou 
vyhlásilo MŠMT. Naše projek-
tová žádost uspěla, a tak díky 
ní mohlo vycestovat čtyřicet  
žáků naší školy na jazykový 
a poznávací kurz do Anglie 
do města Torquay. Ubytování 
bylo zajištěno v hostitelských 
rodinách. Při pobytu žáci ab-
solvovali dvanáct lekcí výuky 
angličtiny. Dojmy popisuje je-
den z účastníků:
Jazykový a poznávací 
zájezd do anglie 
Dne 22. listopadu se několik 
šťastlivců vydalo z Otrokovic 
na dlouhou cestu do Anglie. 
I když cíl byl daleko, žáci se 
uměli zabavit i v autobuse, 
a tak ujeté kilometry celkem 
rychle přibývaly. Následující-
ho brzkého rána na nás čekala 
pasová kontrola ve francouz-
ském městě Calais, odkud také 
odplouval trajekt, na němž 
jsme přepluli kanál La Manche 
a poté vstoupili na území Velké 
Británie. Posledních pět hodin 
cesty uběhlo jako voda a dojeli 
jsme to města Torquay.  

Zde nás čekalo „první dob-
rodružství“, a to Babbacombe 
Model Village, česky řečeno 
Vesnice modelů. Na velké 
zahradě jsme mohli vidět 
ve zmenšenině například zoo, 
hořící dům, který hasí hasiči, 
hrad s velkým drakem, slavný 
londýnský mrakodrap Shark 
a k němu přilehlou obchodní 

čtvrť, a dokonce i mini Stone-
henge, světoznámou tajemnou 
stavbu z pravěku. Tento úžasný 
zážitek byl zakončen 5D ki-
nem. Pak jsme se šli ještě projít 
na pláž. Večer jsme se ubytova-
li v rodinách a seznamovali se. 

Druhého dne jsme se vydali 
do školy LAL Language Cent-
res, což je v podstatě jazykové 
centrum. Všem se moc líbila 
a učení jsme si moc užívali. 
Odpoledne nás čekal jeden 
z dalších zážitků, výlet do Exe-
teru, hlavního města hrabství 
Devon. Kromě paní průvod-
kyně jsme měli ještě jednoho 
průvodce, rodilého mluvčího 
učitele Chrise. Viděli jsme 
například nádhernou kated-
rálu, nejužší uličku v Británii 
nebo zříceninu hradu a vrcho-
lem bylo nakupování oblečení 
ve známém obchodě Primark.  
Třetího dne po dopolední vý-
uce jsme jeli do přístavního 
města Plymouthu, kde jsme 
navštívili National Marine 
Aquarium, velký komplex 
akvárií s mořskými živočichy 
z celého světa, včetně žraloků, 
želv i rejnoků. Poté následova-
la procházka po pobřeží kolem 
majáku a několika pomníků. 
Vše bylo ukončeno opět ná-
kupy, tentokrát v takzvaném 
Librovém obchodě, kde se vše 
prodává za cenu jedné libry, 
tedy asi pětatřicet korun.  

Čtvrtý den byl zájezd v pl-
ném proudu. Opět dopolední 
výuka a odpoledne další dobro-
družství. Prošli jsme se po plá-
ži a potom jsme jeli na Eden 

project, což je něco nevída-
ného a nikde jinde na světě se 
toto nenachází – obří skleníky, 
ve kterých je simulován dešt-
ný prales a středomořská ve-
getace. Bylo to opravdu něco 
úžasného, nádherného a velmi 
zajímavého.  

Pátý a poslední den – dopo-
ledne proběhlo poslední vy-
učování a dostali jsme certifi-
káty o absolvování jazykového 
kurzu. Odpoledne nás čekal 
předposlední výlet. Mířili jsme 
do Národního parku Dartmoor, 
do míst, kde vznikal a odehrá-
val se slavný příběh Sherlocka 
Holmese Pes baskervillský. 
Nádherná příroda, sice mlha 
a slabý deštík, ale to k tomu 
místu prostě patří. Zakončení 
pobytu v Torquay proběhlo 
v Bowling centru, kde jsme si 
zahráli bowling a večer jsme 
z posledních sil sbalili kufry. 

Šestého dne jsme velmi brzy 
vstávali, abychom mohli co 
nejdříve vyjet. Rozloučili jsme 
se s rodinami a odjeli. Poslední 
„zastávkou“ v Anglii byl Lon-
dýn. Zde jsme viděli všechny 
hlavní památky, například Lon-
dýnské oko, Big Ben, náměstí 
Piccadilly i národní muzeum. 
Jeli jsme parníkem po řece 
Temži do Greenwiche, kterým 
prochází nultý poledník. Večer 
jsme se vrátili k autobusu a če-
kala nás cesta domů.  

Tento zájezd do Anglie byl 
opravdu nádherný a zajímavý, 
nikdy na něj nezapomeneme… 
 Michal kobYlÍk, 
 ZŠ Mánesova, 8. B

Zájezd do anglie – užili jsme si výuku jazyka i skleníky s pralesem

Borůvky od Šmoulů, dort od 
Pejska a Kočičky, projížďka na 
koštěti s čarodějnicemi, chůze 
s královskou korunou, závod s 
čerty, školička s trpaslíky, sklá-
dání čepice s Večerníčky, cviče-
ní s Bobem a Bobkem nebo sta-
vění komínu s Patem a Matem 
– to všechno čekalo předškolá-
ky 19. ledna v ZŠ TGM. Celou 
akci připravili členové školního 
žákovského parlamentu se svý-
mi pomocníky, do přípravy a re-
alizace se zapojilo tedy celkem 
asi čtyřicet dětí napříč všemi 
třídami. Společně se nejdříve 
domluvili, jaké pohádky budou 
představovat, poté vymysleli 
úkoly, které budou předškoláci 
plnit, s rodiči následně vytvořili 
své pohádkové kostýmy a nako-
nec se celkem 41 dětem, které 
tuto pohádkovou školu navští-
vily, vzorně věnovali.

Kromě úzkého přípravného 
týmu dětí se však zapojilo dětí 

mnohem více – některé v rám-
ci výtvarných výchov či pra-
covních činností vytvořily pro 
předškoláky dárky, které získá-
valy za plnění úkolů, jiní žáci v 
rámci volitelného předmětu do-
mácnost upekli perníčky, devá-
ťáci pak v hodinách informatiky 
vytvořili kartičky, do kterých se 
zapisovalo plnění úkolů – spo-
lečně se nám tedy touto akcí 
podařilo propojit takřka celou 

školu. Dokázali jsme si, že když 
přidáme všichni ruce k dílu, 
dokážeme toho spousty – a vě-
říme, že to ocenili i všichni ná-
vštěvníci naší pohádkové školy. 

Na závěr bych moc chtěla 
poděkovat všem dětem, které 
pomáhaly, ale také paním uči-
telkám a všem, kteří přišli. Už 
teď se těšíme zase na příští rok.  
Mgr. alžběta baRoňoVÁ, 
 školní psycholožka, ZŠ TGM

Střední průmyslová škola Otro-
kovice se už podruhé stala po-
řadatelským centrem celostátní 
soutěže Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR, která 
je určena žákům a žákyním  
9. tříd ZŠ. Hlavními pořadateli 
soutěže jsou: Svaz chemického 
průmyslu ČR, Fakulta chemic-
ko-technologická Univerzity 
Pardubice a agentura Czech 
marketing. Soutěž probíhá 
v deseti pořadatelských cent-
rech po celé republice včetně 
SPŠ Otrokovice. Každá ze škol 
organizuje soutěž pro určitý re-
gion, SPŠ Otrokovice pro okres 
Uherské Hradiště a pro školy 
z Otrokovic a Napajedel. 

Soutěž je tříkolová a poté ná-
sleduje celostátní finále. První 
kolo probíhá na přihlášených 
základních školách. Učitelé 
žáky testovali v průběhu říj-
na a listopadu loňského roku 
a z každé školy vybrali tři nej-
lepší. Ti postoupili do kola dru-
hého, které proběhlo v prosinci 
v prostorách SPŠ Otrokovice. 
Nejlepší soutěžící se probo-
jovali do regionálního finále.  
To se uskutečnilo 22. ledna 
v chemických laboratořích SPŠ 

Otrokovice. Pětadvacet nejlep-
ších soutěžících vypracováva-
lo praktické laboratorní úlohy 
na téma „Elektrochemická řada 
napětí“. Na prvním místě se 
umístil Mário Herák (ZŠ Ost-
rožská Nová Ves) a na druhém 
Jan Svoboda (ZŠ Mánesova Ot-
rokovice). Oba postupují mezi 
čtyřicet nejlepších do červno-
vého celostátního finále v Par-
dubicích. Oběma postupujícím 
blahopřejeme. Patnáct nejlep-
ších v regionálním finále dosta-
lo hodnotné ceny. Slavnostního 
předání cen se zúčastnili také 
představitelé významných che-
mických firem z regionu – per-
sonální ředitel podniku Fatra,  
a. s., Leoš Klofáč a vedoucí od-
boru rozvoje a vzdělávání firmy 
Continental Barum, s. r. o., Mi-
chal Procházka.   

O tom, že soutěž Hledáme 
nejlepšího mladého chemika 
ČR je stále populárnější, svědčí 
počet účastníků, který v loň-
ském roce přesáhl deset tisíc 
žáků. Toto číslo dokládá, že 
chemie dokáže mladou generaci 
oslovit.  

Mgr. Vlastimil ŠNaJdaR,
organizátor regionálního finále

talentovaní chemici soutěžili v spŠ otrokovicepředškoláci strávili v ZŠ tGM pohádkové odpoledne

Tak jako každoročně i letos 
v lednu proběhl na naší škole 
ZŠ Trávníky den otevřených 
dveří. Již několik dnů předem 
jsme se na tuto událost všich-
ni připravovali. A ne jenom 
my ve škole, ale i naši rodiče 
a prarodiče, kteří si na tento 
den zajistili volno. Ale pro ty, 
kteří chtěli vidět své ratoles-
ti v akci, to jistě nebyl žádný 
velký problém. Vždyť sedět 
se svými dětmi a vnuky ve tří-
dách a sledovat, jak pracují, se 
jim nepodaří jen tak každý den. 
Všichni návštěvníci školy byli 
s ukázkovými hodinami velmi 
spokojeni. O tom svědčí spous-
ta pochvalných zápisů ve školní 
kronice: Naše třída V. A si na-
plánovala tento den netradičně. 
Protože nás paní učitelka Jaro-
slava Onderková učí už pátý 
rok, rozhodla se předvést rodi-
čům netradiční výuku v Experi-
mentáriu. Využili jsme městské 
hromadné dopravy, která jezdí 
ráno kolem naší školy, a spo-
lečně s našimi rodiči a prarodiči 
jsme se před osmou hodinou 
ocitli na místě. Zde se nás ujal 
pan Pancner se svým kolegou. 
A úžasný den začal. Navštívili 
jsme všechna podlaží. V nejniž-
ším jsme se seznámili se stroji, 
na kterých se řeže, obrábí, brou-
sí, vrtá atd. Někteří rodiče si zde 
zavzpomínali na svá školní léta 
prožitá právě tady. Zde jsme si 
již také domluvili výuku pra-
covních činností v některém 
jarním měsíci. Nalákaly nás sta-
vebnice Merkur a vlastnoruční 
výroba hlavolamů.

V dalším podlaží jsme se 
rázem ocitli v jiném světě. Ob-
rovský mikroskop zaujal malé 
i velké. A co teprve zvětšeniny 
roztočů, buněk, částí malých ži-
vočichů! Některé vypadaly jako 
z hororových filmů. A hned ved-

le jsme se ocitli přímo na želez-
nici. Nádherná nádraží, spousta 
kolejí, vlaků, přejezdů a sema-
forů, a to vše fungující. Všichni 
jsme si chvíli hráli na výpravčí 
a strojvedoucí. Bylo to opravdu 
jako ve skutečnosti.

O poschodí výš nás čeka-
ly prostory určené pro výuku 
přírodovědy, fyziky a dalších 
předmětů. Stavba lidského těla, 
poznávání věcí pomocí všech 
smyslů, přenos zvuku, plaveb-
ní komory, nakloněné roviny, 
kladky a spousta dalších zají-
mavých věcí. Vůbec se nám 
odtud nechtělo. I zde se ale 
zanedlouho při výuce kapito-
ly o člověku znovu objevíme, 
budeme mít připraven výukový 
program k tomuto tématu.

Nejvyšší podlaží je tak trochu 
hudbou budoucnosti – nový byt 
řízený na dálku pomocí telefo-
nu. Ještě nedávno bychom tomu 
nevěřili, ale my už jsme se pře-
svědčili, že to funguje, a možná 
někteří z nás budou jednou v ta-
kovém domě bydlet.

A to zdaleka není všechno, 
co jsme viděli. Ale museli jsme 
zanechat dotazů na našeho vý-
borného průvodce, který nám 
ochotně předváděl a vysvětlo-
val vše, o co jsme ho požádali. 
A že to panečku uměl! Ani nám 
ani rodičům se odtud nechtělo.

Ale museli jsme se vystřídat 
s druhou skupinou, která me-
zitím zhlédla film ve zdejším 
krásném kinosále. 

Útěchou nám bylo, že se sem, 
do Experimentária, brzy vydá-
me znovu, tentokrát na oprav-
dovou výuku. Rodiče, babič-
ky i my žáci jsme byli velmi 
spokojeni s tím, jak netradičně 
jsme prožili náš den otevřených 
dveří. 

Žáci V. a a Mgr. Jaroslava 
 oNdERkoVÁ, ZŠ Trávníky

den otevřených dveří v trávnické základní škole
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Ing. Radka Šenková
• vedení podvojného 
účetnictví a daňové evidence
• zpracování mezd a všech
druhů daňových přiznání

+420 604 760 136
senkova.radka@email.cz

archiv Městské televize 
otrokovice: www.mtvo.cz

Mateřská škola Otrokovice zve na
dNY otEVŘENýcH dVEŘÍ 

v jednotlivých zařízeních – vždy od 9.30 do 11.00 hodin:   
21. 3.: MŠ K. H. Máchy, MŠ Hlavní 1159, MŠ Hlavní 1160 
(Pastelková školka)
22. 3.: MŠ Jožky Jabůrkové 1389
23. 3.: MŠ Zahradní 1202 a 1139 a Oddělení pro děti ve věku 1–3 let   
24. 3.: MŠ Jana Žižky 1356 
Zápisy do MŠO se konají v dubnu a květnu – více se dočtete v břez-
novém vydání Otrokovických novin a na webu www.mso.wz.cz. 
 bc. Magda ZYcHÁčkoVÁ, ředitelka MŠO
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program pro poskytování dotací z rozpočtu města ve sportu v roce 2016
Program pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města 
Otrokovice v oblasti sportu 
na rok 2016 byl zastupiteli 
schválen na posledním za-
sedání v minulém roce. Ot-
rokovická radnice vyčlenila 
sportovcům sedm milionů 
korun, což je o padesát tisíc 
více než v minulém roce. 

Zájemci mohou o dota-
ci žádat od 8. února do 11. 
března 2016. „Program 
na letošní rok zaznamenal 
pouze drobné změny, a to 
v kritériích o stanovení výše 
dotace. Pro zástupce spor-
tovních organizací bude 
zorganizováno společné 
setkání, kde bude program 
podrobně představen, a kde 
bude na změny upozorně-
no,“ sdělila vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora 
Šopíková (setkání se konalo 
15. 2., pozn. red.).

Žádat o dotace mohou 

spolky se sídlem v Otro-
kovicích, které vykonávají 
činnost v oblasti tělovýcho-
vy a sportu. Činnost spolku 
ale nesmí být komerční se 
zaměřením na dosahování 
zisku a jeho členové muse-
jí být fyzické osoby. „Aby 
žadatelé dosáhli na dotaci, 
musejí dodat ve stanovené 
lhůtě správně vyplněnou 
žádost včetně příloh, splňo-
vat kritéria podle programu 
a předložit finanční vypo-
řádání předchozích dotací, 
které byly v minulosti po-
skytnuty,“ upozornila ve-
doucí. Kompletní Program 
pro poskytování dotací 
na rok 2016 v oblasti spor-
tu, Kritéria pro stanovení 
výše dotace, žádost o dotaci 
a další informace lze nalézt 
na http://www.otrokovi-
ce.cz/formulare/ms-3509/
p1=3509. O dotacích bude 
rozhodnuto do 20. dubna.

Florbalový klub Panthers Otro-
kovice patří již tradičně v po-
sledních letech mezi největší 
a nejúspěšnější sportovní kluby 
v našem městě. V následujících 
řádcích čtenářům přinášíme 
krátký souhrn událostí, které 
proběhly v první polovině pro-
bíhající sezony.

Před letošní sezonou došlo 
v klubu ke značným změnám. 
Tou nejpodstatnější byla beze-
sporu změna ve vedení klubu. 
Členové Panthers Otrokovice 
si zvolili nový výkonný výbor 
ve složení Eva Pšenčíková, 
Martin Hála, Karel Ševčík a To-
máš Ťopek v čele s hrajícím 
předsedou Karlem Ťopkem.

Jedním z prvních projektů 
pod taktovkou nově zvoleného 
výkonného výboru byl 1. flor-
balový kemp Panthers Otroko-
vice, který se uskutečnil na kon-
ci srpna. Kempu se zúčastnily 
děti ve věku od devíti do pat-
nácti let. Všech třicet volných 
míst pro hráče do pole a čtyři 
pro brankaře bylo velice rych-
le zaplněno. Více než polovinu 
účastníků kempu tvořily děti 
z našeho oddílu, zájem proje-
vily ale i děti z ostatních klubů 
v blízkém okolí. Na základní 
škole TGM, kde se konaly ha-
lové tréninky, nám vyšlo vedení 
školy velmi vstříc, za což jim 
ještě jednou děkujeme. Nejen 
z reakcí dětí i rodičů se kemp 
dá považovat za úspěšný a letos 
klub přichystá druhý, kapacitně 
navýšený ročník.

Pro mladé Pantery sezo-
na tradičně pokračuje i v létě, 
kdy klub vzorně reprezento-
vali na vícedenních turnajích. 
Po loňské dobré zkušenosti 
s turnajem v Ostravě letos znovu 
na tento turnaj zavítají a zahrají 
si i na dalším mezinárodním 
turnaji v Praze. Všechny kate-
gorie budou mít o prázdninách 
možnost změřit síly s týmy, se 
kterými se na regionálních tur-
najích nepotkávají, navíc je zde 

možnost se utkat se zahraničním 
soupeřem, což je pro všechny 
velké lákadlo. 

Nyní náš oddíl registruje přes 
sto hráčů v mládežnických kate-
goriích. Kromě změn týkajících 
se trenérského obsazení v jed-
notlivých týmech se do trénin-
kových jednotek napříč všemi 
kategoriemi začali aktivně za-
pojovat i rodiče. Panteři se také 
rozrostli o další tým, od této se-
zony hrají soutěž i ti nejmenší. 
Nově klub Panthers Otrokovice 
přihlásil kategorii přípravka. 
Mladí Panteři trenérům doslova 
rostou před očima, velmi rychle 
se zlepšují a z posledního turna-
je si dokonce přivezli i bronzo-
vé medaile. 

Nejen trenéry těší narůstají-
cí zájem dětí o florbal v našem 
městě. Od září se do týmu při-
hlásila spousta nových hráčů, ať 
už těch nejmenších, tak i do ka-
tegorie mladších a starších žáků. 
Nováčci se rychle adaptovali 
mezi své zkušenější spoluhráče 

a trenéry těší velká píle a ra-
dost ze hry. Snažení na tréninku 
a chuť se zlepšovat se projevuje 
i v tabulce, kde mládež Pante-
rů v kraji dělá rozhodně dobré 
jméno. Starší žáci, kteří bojují 
o účast na květnovém mistrov-
ství České republiky, v součas-
né chvíli okupují v tabulce první 
příčku, která jako jediná zaru-
čuje postup. Dorostenci nepole-
vují v boji o postup do nejvyšší 
celorepublikové soutěže. Zatím 
v druhé dorostenecké lize ztrá-
cejí čtyři body na první místo. 

Otrokovičtí junioři úspěšně 
působí v druhé nejvyšší soutě-
ži a mnoho z nich se dokázalo 
adaptovat v mužském týmu, což 

je do budoucna velice pozitivní 
zpráva, „juníci“ se na tréninku 
bijí o každou minutu na hřišti.

V superligovém „áčku“ se 
před začátkem nového ligové-
ho ročníku udála také spousta 
změn. Ta zřejmě největší se týká 
velitele střídačky. Před sezonou 
2015/2016 tým převzal trenér 
Pavel Gofroň, který v minulých 
sezonách působil u otrokovické 
juniorky. Jeho asistenty se sta-
li kondiční trenér Martin Hála 
a hrající asistent Jaroslav Vaněk. 
Týmu se prozatím daří plnit cíl, 
který si stanovil před sezonou, 
a tím byl postup do play-off. Tři 
kola před koncem základní části 
se Panthers pohybují v tabulce 
na osmé příčce zajišťující vyřa-
zovací boje.

V mančaftu, který tradičně 
převážně tvoří odchovanci ot-
rokovického florbalu, se před 
sezonou povedlo udržet opory 
týmu, o které byl z ostatních su-
perligových týmů velký zájem. 
Podařilo se zabudovat několik 

nově příchozích hráčů, ale i na-
dějných juniorů. Po poslední ne 
právě vydařené sezoně se tre-
néři více zaměřili na takzvanou 
týmovou chemii, která, zdá se, 
zatím funguje na výbornou.

Velkou měrou se na tom 
podílelo i vedení klubu, které 
hráčům vytváří největší možný 
komfort. Poprvé v historii klu-
bu mají Panthers Otrokovice 
generálního partnera. Od nové 
sezony jím je firma Hu-Fa Den-
tal, a. s. 

Všechny v našem klubu moc 
těší, jak velkou podporu v na-
šich fanoušcích máme. Na do-
mácí zápasy na sportovní halu 
Štěrkoviště chodí v průměru 
přes 360 diváků na každý zápas. 
Jejich přízně si velice vážíme, 
a proto se jim jako klub snažíme 
revanšovat prostřednictvím po-
řádání různých akcí. Při domá-
cím zápase hraném na svatého 
Mikuláše dětem rozdával čert, 
anděl a Mikuláš hráči vlastno-
ručně vyrobené perníčky. Po-
slední povedenou akcí byl polo-
letní turnaj rodičů a dětí. Každý 
měl možnost si zaregistrovat 
svůj tým, případně „draftovat“ 
i superligové hráče do svého 
výběru. Jedinou podmínkou 
bylo mít v týmu dvě děti do 15 
let. Na „Štěrkáči“ si pohodovou 
atmosféru užili všichni hráči de-
seti týmů, které se mezi sebou 
utkaly.

Nově mají fanoušci také 
možnost na zápasech superligy 
navštívit fanshop Panthers Ot-
rokovice. V něm naleznou na-
příklad klubové odznáčky, šály, 
„minidresy“ do auta nebo třeba 
i zápasový dres s číslem svého 
oblíbeného hráče.

V závěru nezbývá než za celý 
tým poděkovat všem fanouš-
kům, rodičům, sponzorům 
a městu Otrokovice za podporu, 
bez které bychom se neobešli. 
Děkujeme!
 Jaromír MaliNa, 
 Panthers Otrokovice

Hrajeme pro vás. Horní řada zleva: trenér Pavel Gofroň, Marek Zapletal, Tomáš Sovják, David 
Hrdina, Michal Nagy, Petr Graclík, asistent trenéra Karel Ševčík. Uprostřed zleva: Lukáš Uhrinov-
ský, Martin Krchňáček, Václav Večeřa, Lukáš Petřík, Milan Kováč, Lukáš Volek, Pavel Krchňáček, 
Pavel Jurčík. Spodní řada zleva: Jaromír Malina, Martin Nagy, Karel Ťopek, Jaroslav Vaněk, Ma-
těj Kostka, Radovan Michajlovič.  Foto: simona blÁHoVÁ

panteři sázejí na týmovou chemii. Nově u nich funguje přípravka

Poslední domácí zápas 
základní části: 28. února 
v 17.00 s Tatranem Omlux 
Střešovice. Další termíny 
závisejí na tom, jak tým do-
padne v základní části. 
Více na www.panteri.cz

Mimořádné dotace do sportu
Na akce mimořádného významu s mezinárodní účas-
tí pořádané v Otrokovicích bylo vyčleněno v rozpoč-
tu města 200 tisíc korun. Žádosti budou přijímány  
od 2. do 9. března 2016. „Dotace mohou využít 
žadatelé na náklady spojené s organizováním či po-
řádáním akce mimořádného významu s mezinárod-
ní účastí v oblasti sportu konané na území města,“ 
přiblížila vedoucí odboru školství a kultury Barbora 
Šopíková. Doplnila, že žadateli může být poskytnuta 
dotace ve výši maximálně 50 % celkových předpo-
kládaných nákladů na danou akci, ale zároveň nesmí 
přesáhnout částku 50 tisíc korun. Požádat o dotaci 
mohou spolky vykonávající činnosti v oblasti tělový-
chovy a sportu, které mají sídlo v Otrokovicích, při-
čemž členové musejí být pouze fyzické osoby a je-
jich činnost nesmí být komerční. Vyplněné žádosti je 
možné doručit osobně na podatelnu Městského úřa-
du Otrokovice, nebo poštou na adresu Městský úřad 
Otrokovice, odbor školství a kultury, nám. 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice. Žádosti budou vyhodno-
covány na základě stanovených kritérií a rozhodnuto 
bude v termínu do 8. dubna 2016. Celý program pro 
poskytování dotací a formulář žádosti pro poskytnutí 
dotace je na: http://www.otrokovice.cz/formulare/
ms-3509/p1=3509.                (ste)

V pátek 5. února se uskutečnila Valná hromada Spor-
tovního klubu westernové střelby Otrokovice. Při svém 
zasedání střelci zhodnotili výsledky loňského roku 
a projednali zaměření své činnosti na letošní rok. 
Jak vyplynulo ze zprávy o činnosti, klub vloni dosáhl 
značných úspěchů, a to jak na poli domácím, tak i v za-
hraničí. Ve všech závodech a různých kategoriích zís-
kali nejméně 12 zlatých, 19 stříbrných, 16 bronzových 
medailí a řadu diplomů. Klub se také aktivně podílel 
na organizování a realizaci tří akcí pro děti a mládež 
a také svým dílem přispěl k oslavě 70. výročí osvobo-
zení  Otrokovic. Závěrem je nezbytné zdůraznit, že veš-
kerá tato činnost by nebyla možná bez sponzorských 
příspěvků od MěÚ Otrokovice i firmy Continental Ba-
rum  Otrokovice, za což jim patří náš dík.  
 Vladimír lukačoVič, 
 předseda SKWS Otrokovice 

klub westernové střelby bilancoval

Marian Lukačovič.  Foto: Vladimír lukačoVič



O víkendu 6. a 7.  února patřila 
hala na Štěrkovišti opět házené 
– Jiskra Winter Handball Cupu 
2016. V sobotu to byl turnaj 
žen a v neděli se představily 
starší dorostenky.

„Turnaje se opět zúčastni-
la kvalitní družstva, díky če-
muž měly oba turnaje velmi 
dobrou úroveň,“ poznamenal 

místopředseda oddílu házené 
TJ Jiskra Otrokovice za ženy 
a dorostenky Zbyšek Cile-
ček. V kategorii žen hrálo šest 
družstev ve dvou skupinách. 
Ze skupiny A se do finále pro-
bojovalo ambiciózní družstvo 
z Ivančic, které porazilo i ot-
rokovické ženy. Ty nakonec 
obsadily 4. místo. 

„Nejlepší brankářkou se sta-
la domácí Barbora Šimková, 
která podala opravdu velmi 
dobrý výkon. Nejlepší střelky-
ní se stala Jitka Brožová z Ha-
vlíčkova Brodu. 

V neděli se utkalo pět juni-
orských týmů. „Na naše hráčky 
zbyla poslední příčka, když je-
diný bod jsme získali v souboji 
s děvčaty ze slovenského Mo-
čenoku. Citelně jsme postrá-
dali Terezu Divílkovou, která 
stejně jako brankářka Patricie 
Popelíková ulehla s chřipkou. 
Některé hráčky naznačily 
mírný výkonnostní vzestup. 
Jasně se ukázalo, že budeme 
muset hodně přidat především 
v obraně,“ konstatoval Cileček. 
Nejlepší střelkyní byla Valérie 
Smetková z Hodonína, nejlep-
ší brankářkou Jitka Zdarsová 
z Havlíčkova Brodu.  (ano)
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Městskou sportovní halu na bahňáku čeká zásadní rekonstrukce

Bude k nepoznání, ale hlavně se stane 
opravdu kvalitním zázemím pro spor-
tovce i diváky. Taková má být po re-
konstrukci a dostavbě Městská sportovní 
hala. Radnice vyčlenila ze svého  roz-
počtu finance pro potřeby podání žádosti 
o dotaci pro první etapu rekonstrukce. 
Očekává, že dvacet milionů korun vy-
čerpá z programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

„Vzhledem k havarijnímu stavu pří-
stavku s technologickým centrem a so-
ciálním zázemím hrozí uzavření haly 
a tedy obrovský problém kam se spor-
tovci, když hala je dennodenně vytížená. 
Po revitalizaci zůstane v plné míře za-
chován provoz v kvalitnějších podmín-
kách, navíc se rozšířením prostor roz-
šíří možnosti pro využití dalšími sporty 
a také pro přítomnost diváků. Neméně 
důležitá je i úspora provozních nákladů 
díky zateplení i použití nových technolo-
gií,“ popsal ředitel TJ Jiskra Otrokovice 
Zdeněk Janda. 

Upravovat se má hala v několika eta-
pách letos a v příštím roce. První etapa, 
která by se měla zahájit ještě v letošním 
roce, počítá s rekonstrukcí stávající haly 
a v ní je zahrnuto například zateplení bu-
dovy, výměna vytápění, nové osvětlení 
a nový povrch podlahy. Dalším krokem 
je přístavba objektu se šatnami, zázemím 
pro diváky, správce a technologická zaří-
zení včetně nové kuželny. Druhá pláno-
vaná etapa zahrnuje přístavbu atletické 
haly, kde se počítá s novou sprinterskou 
šedesátimetrovou dráhou a sektory pro 
další atletické disciplíny. Poslední sou-

Vizualizace. Návrh ukazuje revitalizaci stávající sportovní haly, stavební úpravy stávajícího přístavku a dostavbu třech pří-
staveb – polyfunkčního objektu se šatnami, hledištěm a kuželnou, dále skladovací přístavby pro ukládání sportovního vybavení 
a atletické haly. Venkovní fasády mají být kombinací klasické omítky, profilovaných plechů a hladkých plechových ploch na 
sendvičových panelech nebo plechových šablon zavěšených na fasádě a prosklených ploch.  Vizualizace: Měú otrokovice

současnost. Stávající hala má rozmě-
ry 55x37 metrů, světlou výšku 12 metrů 
a venkovní výšku 13,95 metru. K hale 
přiléhá sociální přístavek o rozměrech 
9x30 metrů, který je značně poškozen 
povodní.  Foto: anna NoVotNÁ

částí revitalizace jsou venkovní úpra-
vy, které zahrnují například také práce 
na novém parkovišti. 

„Dokončení celého investičního zá-
měru si vyžádá dalších čtyřicet milionů 
korun, přičemž budeme hledat další fi-
nanční zdroje, aby byla Městská spor-
tovní hala kompletně dokončena podle 
plánu,“ uvedl otrokovický starosta Jaro-
slav Budek. 

Po roce 2017 má tedy ze současné 
haly se sociálním přístavkem vzniknout 
moderní prostor se značně rozšířenou 
možnou kapacitou až dvě stě deseti spor-
tovců a až čtyři sta dvaceti diváků. 

Díky rekonstrukci se například do Ot-
rokovic může plnohodnotně vrátit ku-
želkářský oddíl, jehož členové nyní 
jezdí trénovat a hrát do Zlína, Machové 
či Kroměříže. „Je to pro nás ulehčení. 
Počítám, že se nám rapidně rozšíří ku-
želkářská základna,“ věří předseda ku-
želkářského oddílu TJ Jiskra Otrokovice 
Ladislav Palička. Připomněl, že vlastní 
kuželnu měl oddíl  naposledy na starém 
obchodním domě před několika desítka-
mi let. anna NoVotNÁ

Od února je možné zacvičit si 
v otrokovické sokolovně s vi-
brační kmitací tyčí flexi-bar 
ve spojení s dalšími rehabili-
tačními pomůckami. „Cvičení 
je vynikající prevencí proti 
bolestem zad, slouží k nápravě 
chybného držení těla a svalo-
vých dysbalancí. S flexi-ba-
rem lze trénovat a zvyšovat 
sílu, vytrvalost, pohyblivost 
a koordinaci u všech věkových 
i výkonnostních skupin,“ při-
blížila cvičitelka oddílu Sport 
pro všechny Magda Vaclová. 
Zájemci si mohou přijít za-
cvičit s flexi-barem v pondělí 
od 20 do 21 hodin (flexi-bar 
a gymball), ve čtvrtek od 19.15 
do 20.15  hodin a ve středu 
od 17.30 do 18.30 hodin (flexi-
-bar a trampolínka). „Posledně 
jmenovaná hodina je vhodná 
pro dospělé, ale rádi bychom 
oslovili i zájemce z řad rodi-
čů a starších dětí. Rodič může 
jít dítěti příkladem a společně 
strávený čas s dětmi je nena-
hraditelný,“ připomněla Vac-
lová.  (red)

Novinky v sokolovně Jiskra winter Handball cup 2016 prověřil ženy i dorostenky

Hala a – stávající sportovní hala:
Po revitalizaci a částečné rekonstrukci 
bude hala užívána jako celoroční spor-
toviště pro následující sporty:
tenis, nohejbal, volejbal, badminton – 
3 kurty
basketbal – 2–3 hřiště
házená – 1 hřiště
florbal – 1 hřiště
Další možné sportovní aktivity a sporty:
sálová kopaná
stolní tenis

přístavba b – polyfunkční objekt a ku-
želna:
Bude užívána především jako zázemí 
pro sportovce v 1. nadzemním podlaží 
(NP) se šatnami a sociálními zařízení-
mi. Dále zde bude výměníková stanice 
a elektrorozvodna a také malé relaxační 
centrum (např. masážní stoly a finská 
sauna).
Ve 2. NP bude zázemí pro diváky s hle-
dištěm a bufetem a také moderní kužel-

na s vlastním sociálním zázemím.

přístavba d – atletická hala:
Tato hala bude užívána jako celoroční 
sportoviště pro atletiku.

přístavba c – skladovací přístavba:
Přístavba bude sloužit pro skladování 
sportovního nářadí a potřeb (branky, 
mantinely, sloupky, sítě, mobilní
podlahy apod.).

počet uživatelů – sportovci:
Sportovci 1. NP: 186 osob
Sportovci 2. NP (kuželna): 24 osob

počet uživatelů – diváci:
Diváci sedící, hlavní tribuna – 
lavice :180 osob
Diváci stojící za hlavní tribunou: 
70 osob
Diváci VIP salonek (skybox): 10 osob
Diváci mobilní tribuny na ploše: 
120 osob
Diváci kuželna: 40 osob
Diváci celkem: 420 osob

účel užívání jednotlivých hal:

první zápas turnaje. V souboji domácích (modrozelené 
dresy) s Ivančicemi padlo celkem pětapadesát branek. Více 
jich daly přespolní.  Foto: anna NoVotNÁ

Nejbližší domácí turnaje žen: 
27. 2. x DHK Zora Olomouc B
12. 3. x Sokol Poruba B
9. 4. x SHK Kunovice
16. 4. x DHC SVŠ Plzeň

METAL-PS Mezinárodní atletický 
mítink mládeže a dospělých Otroko-
vice 2016 vstupuje do 18. ročníku. 
K pomyslné dospělosti mu přijedou 
poblahopřát svými výkony špičkoví 
čeští i zahraniční atleti a také mlá-
dež v halových přeborech družstev 
a trojboji přípravek. Závody se konají 
3. března v Městské sportovní hale. 
Od 9.30 hodin soutěží žáci a od 15.30 
hodin proběhne mezinárodní mítink 
včetně závodu přípravek. „Součástí je 
exhibice ve vrhu koulí zdravotně po-
stižených. I když hala tomu nenahrá-
vá, věříme, že jim připravíme důstojné 
podmínky,“ představuje novinku ředi-
telka mítinku Ivana Staňková. Věří, 
že před halovým mistrovstvím světa 
v americkém Portlandu si k nám na-
jdou cestu i závodníci pro svůj posled-
ní test před odletem. „Slibovat jména 
nyní nechceme; každý se teď zaměřuje 
na plnění limitů a národní šampioná-
ty. Ale jednání probíhají. Za historii 
mítinku se zúčastnilo již dvacet států 
světa a snahou jeho manažerů je při-
vést nové. Co mohu prozradit, jedná 
se i s poměrně exotickými destinace-
mi,“ dodává Staňková.  (red)

součástí mítinku bude 
exhibice postižených


