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Nelinka je vlasatá krasavice
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Spokojená rodinka. Prvním občánkem města je už třetí 
rok po sobě dívenka. Zatímco předloni šla delegace z radni-
ce gratulovat do Staré kolonie a vloni na Trávníky, tentokrát 
přivítala novou občanku města na Štěrkovišti. První obyva-
telka Otrokovic letošního roku Nela Váchová se narodila  
5. ledna. Při narození vážila 3,48 kilogramu a měřila 50 cen-
timetrů. Už od narození ji zdobí tmavé vlásky. Od gratulantů 
se jí i rodičům dostalo přivítání, přání všeho nejlepšího do 
života a dárku v podobě zlatého přívěsku se znamením kozo-
roha, velkého plyšového medvěda a kytičky pro maminku.  
                                              (red), foto: Anna NovotNá

Nový územní plán otrokovické zajímá
Pár volných míst by se sice v ki-
nosálu Otrokovické BESEDY 
ještě našlo, ovšem to nic nemě-
ní na tom, že lidé, kteří přišli 
7. března na veřejnou diskusi 
k nově vznikajícímu územnímu 
plánu města, byli pozornými po-
sluchači a řada z nich i zvídavý-
mi tazateli. Zajímalo je například 
rozložení zeleně, sportovišť nebo 
i případná změna ploch určených 
k bydlení na plochy pro průmysl 
a výrobu.

Datum konání veřejného pro-
jednání návrhu Územního plánu 
Otrokovice byl dán ve známost 
veřejnou vyhláškou dne 22. 
ledna, k prostudování byl k dis-
pozici do 14. března. Účelem 
a cílem veřejného projednání 
byl výklad a vysvětlení územ-
ního plánu a vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. Pro-
jektanti, kteří návrh zpracovali, 
zdůraznili, že při tvorbě se musí 
zohlednit požadavky vyplýva-
jící z rozvojových dokumentů 
vydaných vládou a krajem, tedy 

z Politiky územního rozvoje 
České republiky a Zásad územ-
ního rozvoje Zlínského kraje. Při 
tvorbě územního plánu se vy-
cházelo z jeho předchozí verze, 
z limitů území specifikovaných 
v územně plánovacích podkla-
dech, z dalších rozvojových do-
kumentů a z průzkumu území, 
které provedl projektant. 

Hned v úvodu projektant Mi-
chal Hadlač ze zhotovitelské 
společnosti Institut regionálních 
informací upozornil, že plošný 
rozvoj města je omezen jeho po-
lohou mezi řekou Moravou a ob-
chvatem města, dále jej limituje 
koridor železniční dopravy, kori-
dor územní rezervy pro průplav 
Dunaj–Odra–Labe, koridory pro 
vedení zvláště vysokého napě-
tí a systém územního systému 
ekologické stability. Průmyslo-
vý charakter města je dán jeho 
historií spojenou s Baťovými 
závody. Mezi dotazy v diskusi 
se pak objevila například otázka 
na zařazení pozemků u kvítko-

vické křižovatky vlevo směrem 
na Zlín, kde je nyní louka a ob-
časné stanoviště cirkusu – nový 
návrh plánu počítá na místě 
s komerčními zařízeními. Mezi 
další dotazy patřila možnost 
změny ploch zeleně kvůli vzni-
ku zahradnictví na ploše mezi 
komunikací I/49 a hřištěm, řešilo 
se vymezení zeleně v územním 
plánu, ploch pro realizaci sporto-
višť a hřišť, přišlo i na otázku ře-
šení územního plánu na hranici 
mezi Otrokovicemi a Napajedly. 
S dotazy přicházela veřejnost 
i zastupitelé.

Připomínky a námitky k návr-
hu Územního plánu Otrokovice 
bylo možné podávat v písemné 
podobě do 14. března. Po vyhod-
nocení připomínek a vypracová-
ní návrhu rozhodnutí o námit-
kách bude jasné, zda se územní 
plán přijme v předložené podo-
bě, či zda budou změny takové, 
že bude nutné veřejné projednání 
opakovat.

  Pokračování na straně 3

váŽENÍ SPoluobčANé, 
Sportovní areál Baťov oslaví už brzy čtvrté výročí svého otevření. Odpočin-
kové a rehabilitační zařízení může využít opravdu každý. Jen za uplynulý 
rok zavítalo do sportovního areálu téměř devětatřicet tisíc návštěvníků. Vy-
užívají jej nejen sportovci, ale také například rodiny s dětmi a senioři. Ze 
strany veřejnosti je často využíváno víceúčelové hřiště a rostoucí zájem je  
o masáže a saunu. Nově je ve wellness možné využití skupinového saunová-
ní pro děti mateřských a základních škol do 15 let. Při objednávce více než pěti dětí do 15 let byla stano-
vena cena 300 korun za hodinu saunování, přičemž jedna doprovázející dospělá osoba má vstup zdarma. 
Přehled plánovaných akcí ve wellness na rok 2016:
29. dubna – akce u příležitosti 4. výročí otevření areálu – akce pro celou rodinu. Vstup do vířivek  
a sauny o 50 % levněji. Každý může využít obou procedur.
14. května – Den pro rodinu – vstup do vířivek a sauny pro rodiny o 50 % levněji (2 dospělí a děti od 
3–15 let). Rodiny mohou využít obou procedur.
7. října – Mezinárodní den seniorů – vstup zdarma na všechny procedury pro seniory nad 60 let věku.
12. listopadu – saunování maminek s dětmi – sauna zdarma pro rodiče a děti od 3 do 14 let.

Také fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem bylo vloni pravidelně využíváno. Na začátku 
tohoto roku umělý trávník získal atestaci od FAČR pro konání soutěží až do úrovně MSFL, a to s plat-
ností do roku 2020. Radikálně se také zlepšila kvalita trávy na hřišti s přírodním trávníkem. Za poslední 
čtvrtletí roku 2015 se mohl Sportovní areál Baťov pochlubit několika významnými akcemi, jako byl 
například trénink reprezentace U21 Černá Hora, mistrovské utkání MSFL mužů FC Fastav Zlín B – 
SK Prostějov, seminář rozhodčích KFS Zlín, mistrovské utkání CDL U19 FC Fastav Zlín – AC Sparta 
Praha, ale konal se zde i tradiční charitativní Vánoční fotbálek SK Baťov – Tým osobností. Nejbližší 
větší akcí letošního roku pak budou na přelomu března a dubna tréninky fotbalové reprezentace Skotska  
U17 při kvalifikaci ME U17. 

Připomínáme, že veřejnost může zdarma využívat víceúčelové hřiště, na kterém se dají provozovat 
různé sportovní aktivity, jako je tenis, volejbal, malá kopaná, streetball, atd. Pro jistotu, že bude v daný 
termín hřiště či např. procedury ve wellness k dispozici, pak doporučujeme využít rezervační systém na 
www.arealbatov.cz. 

 Ing. tomáš MoRYS, jednatel  TEHOSu – správce a provozovatele Sportovního areálu Baťov

  úvodNÍ Slovo
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áNejúspěšnějším sportovcem města otrokovice je střelec jiří Gach

ti nej. Nejúspěšnějším sportovcem města roku 2015 se stal střelec Jiří 
Gach (vpravo), ve stejné kategorii u dětí a mládeže si prvenství odnesla 
mistryně ČR v gymnastickém aerobiku Barbora Karlíková (vlevo). Vy-
hlášení se konalo 19. února v Otrokovické BESEDĚ.

Skvělý veslař a atlet. Jan Solař (vlevo) zís-
kal při hodnocení nejlepšího sportovce města  
2. místo, atlet Tomáš Janeček (vpravo) stříbro 
mezi mládežníky.

Za volantem i v lodi jako doma. 
Pavel Valoušek jr. získal v hodnocení  
3. místo. Valentýna Solařová je bronzová 
mezi dětmi a mládeží.

veterán? Oceněnému spor-
tovci v kategorii veterán Vlas-
timilu Bukovjanovi by mohl 
sportovní výkony a entuzias-
mus závidět kdekdo mladší.

vytrvalci. Za reprezentaci v běhu  
a ultratrailovém běhu ocenila radnice  
(zleva): Zuzanu Nádeníčkovou, Věru 
Vystrčilovou (obě 5. místo) a Václava 
Utinka (4. místo). 

Petr Gybas žije sportem. 
Na slavnostním večeru byl oce-
něn za celoživotní přínos pro 
otrokovický sport.

veslaři nepolevili ani vloni. Oddíl veslování TJ Jiskra Otrokovice získal za svou skvělou 
reprezentaci města 1. místo v kategorii nejúspěšnější sportovní kolektiv. 

Gratulace. Jiří Salač (vlevo) se vě-
nuje házené. Oceněn byl za celoživotní 
přínos pro otrokovický sport.

Nejlepší trenéři. Zleva: Zuzana Atarsia (veslování), Štefan Boršický (házená), René Blahuš 
(házená), Stanislav Nebojsa (tenis), Aleš Prudký (atletika, zastoupen otcem Josefem Prudkým).

Zabrali celé pódium. Mančaft otrokovických Panterů je početný, zabrali ve velkém sálu Otrokovické BESEDY celé pódium. Florbalisté A týmu obsadili v hodnocení 
nejlepších sportovců města za rok 2015 stříbrnou příčku.

bronzové kolektivy. O 3. místo v kategorii nejúspěšnější sportovní kolektiv se podělily tým TJ Jiskra Otrokovice – oddíl házené žen  
a FC Viktoria Otrokovice – fotbal muži A. Na snímku mezi házenkářkami chybí Júlia Dolečková, která získala také 6. místo mezi nejlepšími 
sportovci města.

Silný se nad handicap po-
vznese. Nejúspěšnějším han-
dicapovaným sportovcem za 
rok 2015 byl vyhlášen sledge 
hokejista David Palát.
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Pracovníci tSo vysázeli nové květiny i stromy
Od podzimu vysadili pracovníci Technických služeb Otrokovice  
(TSO) přibližně pět tisíc dvouletek, čtrnáct tisíc cibulovin a té-
měř stovku nových stromů. Nový záhon se smíšenou výsadbou 
trvalek a cibulovin byl založen podél cyklostezky u polikliniky. 
„Jedná se o moderní typ květinového záhonu odborně nazývaný 
smíšený trvalkový záhon se zvýšenou autoregulací, což zname-
ná, že záhon bude mít více přírodní, neuspořádaný vzhled. Bylo 
zde vysázeno mnoho druhů trvalek i cibulovin, a záhon proto 
bude postupně rozkvétat od jara do podzimu. Nejdříve v březnu 
se objeví květy narcisů, v dubnu je vystřídají tulipány a česneky 
a pak během léta až do podzimu budou vykvétat různé druhy 
trvalek,“ vysvětlil jednatel TSO Vladimír Plšek. Městský hřbi-
tov zdobí nová alej vysázených tisů na místě vykácených tújí. 
„Obecně lze říci, že ročně se na území města vysází přibližně sto 
až dvě stě stromů, přičemž stejné množství stromů je vykáceno,“ 
doplnil jednatel. Ani s údržbou města a opravami se v Otrokovi-
cích koncem roku 2015 nezahálelo. Během posledního čtvrtletí 
minulého roku bylo opraveno téměř 140 metrů² silnic a 155 me-
trů chodníků, z čehož největší akcí bylo dokončení kompletní 
rekonstrukce chodníku u domu 1295 na Štěrkovišti a rozšíření 
parkovacích míst v této lokalitě. V Otrokovicích se také postup-
ně vyměňují světla ve veřejném osvětlení za úspornější LED 
svítidla. V ulici Zlínská byla dokončena 1. etapa rekonstrukce 
veřejného osvětlení a v ulici Bartošova bylo nainstalováno bez-
pečnostní osvětlení silničního přechodu. „Během zimního obdo-
bí je zajišťována zimní údržba komunikací ve městě a v souladu 
s plánem zimní údržby máme připravenu techniku a nakoupeny 
posypové materiály,“ přiblížil Plšek.   (ste)

také letos zavlála na radnici tibetská vlajka 
Dne 10. března vyjádřila otrokovická radnice vyvěšením ti-
betské vlajky podporu práv Tibeťanů. Před sedmapadesáti lety 
povstali obyvatelé Tibetu proti čínské okupaci svého území. 
Vzpoura byla násilně potlačena armádou Čínské lidové republi-
ky. Při krvavém povstání proti čínské okupaci zemřelo 10. břez-
na 1959 na 80 tisíc Tibeťanů, přes milion lidí následně zemře-
lo ve věznicích, pracovních táborech nebo vlivem hladomoru. 
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let 
v západní Evropě s úmyslem upozornit veřejnost na dlouhodobé 
porušování lidských práv v Tibetu. V České republice proběhne 
tato akce již podvacáté. „Desátý březen – Den Tibetu je v Otro-
kovicích zařazen mezi významné dny našeho města. Na budově 
městského úřadu byla tibetská vlajka vyvěšena již třináctým ro-
kem,“ uvedl otrokovický starosta Jaroslav Budek.  (red)

diváci rozhodnou o části programu Zlín film festivalu
Dramaturgové Zlín Film Festivalu, jehož partnerem je i město 
Otrokovice, intenzivně pracují na přípravě programu 56. ročníku 
akce, jejíž ústředním tématem je letos francouzská filmová tvor-
ba. O tom, které legendární snímky se v jedné ze sekcí rozsáhlé 
přehlídky francouzského filmu představí, mohou rozhodovat 
sami diváci – budou mít možnost vybírat z dvaadvaceti známých 
snímků. Deset filmů, které obdrží největší počet hlasů v anketě, 
bude během festivalu promítáno. Kompletní přehled snímků 
v sekci Francouzské hvězdné nebe je uveřejněný na webových 
stránkách www.zlinfest.cz/25473, jejichž prostřednictvím bude 
možné až do 8. dubna hlasovat. Současně se hlasující také mo-
hou zapojit do soutěže například o otevřenou akreditaci na fes-
tival. Výsledky ankety a výherce soutěže uveřejní organizátoři  
10. dubna. Už 56. Zlín Film Festival se uskuteční od 27. května do  
3. června a návštěvníkům a filmovým fanouškům představí 
hned několik velkých témat. Ponese se ve francouzském stylu, 
připomene 80. výročí zlínského filmového studia a bude se vě-
novat i bezpečnosti dětí.  (ano)

Město podpořilo neziskové organizace
Deseti tisíci korunami podpořili otrokovičtí radní Potravinovou 
banku ve Zlínském kraji. „Činnost potravinové banky je ku pro-
spěchu občanům Otrokovic i celého Zlínského kraje. Proto se 
Rada města Otrokovice rozhodla podpořit tuto organizaci nejen 
pronájmem prostor ve sklepních prostorách budovy městského 
úřadu, ale také finančním darem,“ uvedl starosta Otrokovic Ja-
roslav Budek.  Dalšími pěti tisíci korunami podpořili radní opa-
kovaně Záchrannou stanici volně žijících živočichů v Buchlovi-
cích. „Stanice se v minulosti postarala nejen o nalezené zraněné 
ptáky, ale také například o mláďata ježků z vysečeného hnízda, 
veverky a netopýry z padlých doupných stromů nebo její pra-
covníci odchytávali sovu, která se zatoulala do jedné z průmy-
slových hal. Zavítáte-li do Buchlovic, určitě bych doporučil 
návštěvu areálu záchranné stanice, “ popsal vedoucí odboru ži-
votního prostředí otrokovické radnice Petr Zakopal.  (red)

vÍcE AktuAlIt NA www.otRokovIcE.cZ

Také letos se mohou přízniv-
ci cyklistiky zúčastnit několika 
akcí určených právě jim. Hned 
v sobotu 19. března je to jedna 
z doprovodných akcí kampaně 
Do práce na kole, kde se při úkli-
du stezky Otrokovice–Zlín setka-
jí v půli cesty brigádníci z obou 
měst. „CykloZlín ve spolupráci 
s městy Otrokovice a Zlín pořá-
dají opětovně cykloúklid podél 
řeky Dřevnice. V Otrokovicích 
mají cyklobrigádníci sraz v 10 
hodin na čtyřech různých stano-
vištích,“ řekla vedoucí dopravně-
-správního odboru otrokovické 
radnice Renáta Krystyníková.  
První stanoviště bude u kruhové-
ho objezdu u ČOV, druhé u lávky 
přes Dřevnici v ulici J. Jabůrko-
vé, třetí u budovy Hasičského 
záchranného sboru ZK a čtvrté 
na konci Trávníků u lávky přes 
řeku Dřevnici. Na stanovištích 
budou k dispozici pytle a rukavi-
ce. „Po společné práci bude při-
chystáno i společné občerstvení 
– akce bude zakončena opékáním 
špekáčků,“ dodala Krystyníková. 

Upozorňuje také, že právě odstar-
tovala možnost registrace do 6. 
ročníku celorepublikové soutěže 
Do práce na kole. Cílem kam-
paně pořádané spolkem Auto*-
Mat spolu s lokálními koordiná-
tory z téměř třiceti měst je ulevit 
obcím přetíženým automobilo-
vou dopravou a přivést co nej-
více lidí k šetrnějším způsobům 
přepravy. K zapojení stačí utvořit 
s kolegy dvou- až pětičlenný tým 
a jezdit během května co nejčas-
těji do práce na kole anebo od le-
toška nově také chodit či běhat, 
jezdit na skateboardu – prostě 
využívat všech šetrných způso-
bů dopravy. Zapojit se mohou 
také vozíčkáři. Registrace jsou 
otevřené do 30. dubna na www.
dopracenakole.cz. Vyhlášení 
soutěže je 7. června. „Mezi dal-
ší akce  bude patřit například 
závod ve sjezdu horských kol či 
otevírání cyklostezek na Zlínsku 
a Uherskohradišťsku. Na podzim 
se jistě potkáme na kole přinej-
menším v týdnu mobility,“ uza-
vřela vedoucí odboru.  (ano)

cyklistům začíná sezona

dokončení ze strany 1
Současné územní plány mu-
sejí být dle stavebního zákona 
z roku 2006 nahrazeny do roku 
2020, jinak zaniknou. Pokud 
půjde vše bez zádrhelů, může 

nový Územní plán Otrokovi-
ce začít platit v polovině roku 
2017. Toto datum ale nemusí 
být konečné. Územní plán se 
poté ve čtyřletých intervalech 
vyhodnocuje.

Návrh Územního plánu Ot-
rokovice najdete na webových 
stránkách města www.otroko-
vice.cz, kde na něj v pravé liště 
odkazuje grafický poutač.

 Anna NovotNá

Nový územní plán otrokovické zajímá

 

O víkendu 2. a 3. dubna se 
chystá na žlutavském kopci 
divácky atraktivní závod ve 
sjezdu horských kol. Cent-
rum závodu bude v kynolo-
gickém areálu za moravní 
lávkou. „Přijďte podpořit 
závodníky všech věkových 
kategorií – od začátečníků 
až po nejlepší jezdce z České 
republiky a ze Slovenska,“ 
zve za pořadatele Radim Ma-
tyák. Nedělní závod startuje  
v 11 hodin. Vstup zdar-
ma, občerstvení zajištěno.  
Více na www.bikecore.cz.

bike adrenalin v otrokovicích 

Vloni vydalo město Otrokovi-
ce publikaci Otrokovické mlý-
ny a náhony autorky Jarmily 
Ransdorfové. Vypráví příběh 
třech otrokovických mlýnů 
a mlýnských potůčků s ko-
mentovanými fotografiemi jak 
historickými, tak novodobými. 
Brožura byla oficiálně před-
stavena na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour Brno 2016 
a putuje v rámci propagace 
města Otrokovice na Minivele-
trh Slovácko a na připravovaný 

veletrh do Zlína. „V návaznosti 
na půvabnou brožurku, která 
je nyní distribuována v Turi-
stickém informačním centru, 
plánuje Klub přátel historie 
města Otrokovice pod vedením 
autorky brožury a členky klubu 
a zároveň referentky TIC uspo-
řádat výstavu,“ uvedla pracov-
nice infocentra Marcela Koz-
lová. Vernisáž Otrokovických 
náhonů a mlýnů se koná 5. září 
ve foyer kinosálu Otrokovic-
ké BESEDY, výstava potrvá 

do konce září. „Chtěly bychom 
touto cestou s předstihem po-
prosit vás, příznivce otrokovic-
ké historie, o přispění s troškou 
do mlýna. Pohledejte poklady 
v tajných truhlách a poptejte 
se příbuzných či známých, zda 
disponují něčím, co by nám 
v této věci mohlo pomoci. Ať 
jsou to staré noviny, fotografie, 
pohlednice či rodinný archiv. 
Předem děkujeme a těšíme se 
na vás v TIC,“ doplnila autorka 
Jarmila Ransdorfová.  (red)

chystá se výstava o otrokovických mlýnech, lidé mohou také přispět

Mladí ekologové ze Zlínského kraje se v pátek 
4. března sešli ve Střední průmyslové škole Ot-
rokovice, aby svým vrstevníkům představili za-
jímavosti z oblasti ochrany životního prostředí. 
Již dvanáctý ročník soutěže žákovských projek-
tů dal letos vyniknout pracím s tematikou eko-
logické dopravy, fotovoltaiky či ochrany vody 
v provozu výrobního podniku. Porotu také za-
ujala práce zaměřená na aktuální téma kotlíko-
vých dotací. Soutěžilo jedenačtyřicet studentů  
z devíti středních škol Zlínského kraje. Vytvoři-
li osmadvacet prací, které odevzdali do krajské-

ho kola. Porota nakonec vybrala sedmičlenný 
tým, který bude Zlínský kraj reprezentovat na 
celostátní konferenci v Nymburku. Vítězem ka-
tegorie Enersol a praxe se stal Jakub Kovařík 
ze SŠ-COPT Kroměříž s prací Solární káva,  
v kategorii Enersol a inovace bude reprezento-
vat Vít Mačuda z OA Kroměříž s prací Elektro-
mobily a o tom, co to vlastně je Enersol, budou 
informovat na celostátní konferenci Jindřich 
Hubáček a Eugen Spot ze SPŠ Otrokovice, kte-
ří ovládli kategorii Enersol a popularizace (na 
snímku).  (red), foto: Anna NovotNá

Studenti představili na Enersolu své ekologické projekty

AktuálNě Z MěStA



Z jednání Rady města 
otrokovice 17. 2. 2016
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 27 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsa-
hu na dodávky s názvem „SE-
NIOR Otrokovice – lékařské 
dorozumívací zařízení“
• Povolení zvláštního užívání 
veřejného prostranství před 
objektem Otrokovická BESE-

DA v rámci školení řemeslníků
• Souhlas se stavbou „Přípojka 
tepla a tepelný zdroj pro Poly-
funkční dům Modrá husa, Ot-
rokovice“ na parc. č. 492/11, 
492/13, 492/14 a 492/21, vše 
v k. ú. Otrokovice, jejímž in-
vestorem bude Teplárna Ot-
rokovice, a tím s umístěním 
a uložením přípojky tepla 
na výše uvedených pozem-
cích, včetně zvláštního užívání 
místní komunikace ul. J. Žižky 
v Otrokovicích v rámci stavby
• Ve funkci zřizovatele Mateř-
ské školy Otrokovice, příspěv-

kové organizace, přistoupení 
MŠO jako spolupracujícího 
subjektu do Projektu OPVV 
FHS UTB ve Zlíně – Podpo-
ra učitelů mateřských škol 
při práci s dvouletými dětmi 
v centrech kolegiální podpory
• Uzavření Dodatku č. 13 
ke Smlouvě o poskytování re-
gionálních knihovnických slu-
žeb mezi městem Otrokovice 
a Krajskou knihovnou Františ-
ka Bartoše ve Zlíně, specifiku-
jící objednávku regionálních 
služeb. jiří vESElý, 
 místostarosta Otrokovic

V měsíci únoru 2016 řešili strážníci Měst-
ské policie Otrokovice (MP) celkem 831 přípa-
dů. Z toho bylo zjištěno a řešeno 391 přestupků 
na úseku dopravy, z toho 3 dopravní nehody, 40 
přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlech-
nutí výzvy, rušení nočního klidu, veřejné pohor-
šení, znečištění a zábor veřejného prostranství, 
černá skládka), bylo provedeno 62 kontrol na do-
držování veřejného pořádku, 21 případů poruše-
ní obecně závazné vyhlášky (OZV), 45 kontrol 
majitelů psů zaměřených na dodržování OZV, 15 
přestupků proti občanskému soužití, 10 drobných 
krádeží v obchodech, nebyl zjištěn ani jeden pře-
stupek proti majetku. V měsíci únoru bylo zjiš-
těno jedno vozidlo, které je dočasně nezpůsobilé 
provozu na pozemních komunikacích. Strážníci 

asistovali při zdravotních potížích jednoho obča-
na. Strážníky byli odchyceni 4 volně pobíhající 
psi, u všech se podařilo zjistit majitele a nalezené 
psy jim předat. MP provedla 34 kontrol na dodr-
žování zákona k ochraně před škodami působe-
nými tabákem, alkoholem a jinými návykovými 
látkami. V 15 případech spolupracovaly hlídky 
MP na případech s Policií ČR. V 5 případech za-
bezpečovali strážníci MP místo trestného činu. 
V měsíci únoru bylo zjištěno jedno vozidlo vy-
kazující známky vraku dle definice § 19, zákona 
č. 13/1997 Sb., a 7 vozidel, které neměla platnou 
technickou kontrolu – zjištěné skutečnosti o těch-
to vozidlech byly oznámeny příslušným správním 
orgánům.  Ing. tomáš GRoMuS,
 velitel Městské policie Otrokovice
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Z činnosti Městské policie otrokovice za únor
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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 
mají 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

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

Od začátku března mohou návštěvníci Měst-
ského úřadu Otrokovice bezplatně využívat 
připojení na wi-fi síť. V budově úřadu č. 2, kde 
se nachází odbor dopravně-správní a evidenč-
ně-správní, bude síť wi-fi funkční každý všední 
den od 8 do 17 hodin.

Wi-fi síť se jmenuje „cekarna“ a je zabez-
pečena heslem. „Přihlašovací údaje budeme 
podle potřeby měnit a název sítě i aktuální 
heslo budou vyvěšeny vždy na dveřích čekár-
ny. Přístup bude povolen pouze pro prohlížení 
webových stránek a rychlost stahování i odesí-
lání bude omezena tak, aby zajistila klientům 
dostatečný komfort k brouzdání po internetu,“ 
uvedl informatik úřadu Petr Tomšů. (red)

Z jednání Zastupitel-
stva města otrokovice 
11. 2. 2016
Zastupitelé projednali 8 
bodů programu, k nimž při-
jali usnesení.
ZMO schválilo:
• Aktualizaci Integrovaného 
strategického rozvojového 
plánu města  Otrokovice na 
roky 2014–2023 spočívající 
v aktualizaci dokumentů:  
Zásobník projektových zá-

měrů 2016–2023 a Akční 
plán 2016–2018 
• Plán kontrol Kontrolního 
výboru Zastupitelstva měs-
ta Otrokovice pro rok 2016
• Výzvu pro podávání žádos-
tí o dotaci dle § 105 zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách
• Program pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města  
Otrokovice v oblasti kultury 
pro rok 2016.

klienti úřadu se mohou připojit na wi-fi

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

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

Vycházet občanům vstříc a zkvalitňo-
vat své služby je dlouhodobou snahou 
Městského úřadu Otrokovice. Dalším 
krokem, jak naplnit tento cíl, je rozší-
ření úředních hodin pro veřejnost. Pro 
předem objednané klienty se na ně-
kterých pracovištích úřadu nově stává 
úředním dnem i čtvrtek, a to v době od 
8 do 11.30 hodin.  

Od 1. března je možné objednat se 
předem prostřednictvím internetu nebo 
telefonicky. Jedná se o pracoviště ob-
čansko-správních agend, tedy napří-
klad občanských průkazů, cestovních 

dokladů, matriky, Czech Pointu, evi-
dence obyvatel, dále oddělení evidence 
vozidel, evidence řidičů. „Abychom 
mohli zabezpečit chod těchto oddělení 
v novém čase, museli jsme zajistit také 
provoz pokladny. Všechna uvedená od-
dělení, včetně pokladny, se nacházejí  
v budově městského úřadu č. 2,“ uvedla 
tajemnice Městského úřadu Otrokovice 
Radana Zenáhlíková.

Objednávku bude možné provést 
prostřednictvím on-line objednáv-
kového systému na stránkách www.
otrokovice.cz, záložka Městský úřad 

– Elektronické a ostatní služby – On-
-line objednávkový systém. „Zde si vy-
berete požadovanou agendu a snadno 
se na konkrétní čas objednáte. Systém 
lze pochopitelně využívat během všech 
úředních dní a hodin, nejen ve čtvrtek,“ 
ubezpečil vedoucí odboru evidenčně-
-správního Marcel Nemček.

Současně také platí, že mimo úřední 
dny a úřední hodiny jsou možná osobní 
jednání s klienty na všech pracovištích 
Městského úřadu Otrokovice po před-
chozí dohodě s příslušným pracovní-
kem.  (ste)

Městský úřad otrokovice rozšiřuje úřední hodiny
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jaro znamená nejen velikonoce, přivítá je i zurčení fontány
Prodlužují se dny, slunce více hřeje a příroda se probouzí po zimním spánku. Jarní dny vybízejí k procházkám, zahradnickým pracím, oslavě Dne Země.  Žáci ZŠ speciální 
a ZŠ praktické vynesli a spálili symbol zimy Morenu, a tak už může propuknout jaro i v Otrokovicích. Od začátku března se konají velikonoční akce, turistický kroužek 
už má za sebou první jarní výlet a na další zve i čtenáře Otrokovických novin (str. 11). Na konec aprílového měsíce se chystá Kabelkový veletrh. Kabelku, která už nevy-
hovuje vašemu outfitu, však můžete na sběrná místa přinést už nyní. 

Zima odešla spolu s Morenou

jen plav. Žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální Otrokovice nenechá-
vají nic náhodě – aby zima opravdu odešla a zavládlo jaro, vypra-
vují se vždy zkraje března k řece Dřevnici s Morenou – postavou 
zosobňující paní Zimu nebo také smrtku. Zazpívají, aby přilákali 
jaro, a pak hodí zapálenou Morenu do řeky. 
 (ano), foto: Martina fojtÍková

Otrokovická pobočka NA-
DĚJE připravila na 25. dubna 
společně se Zlínským deníkem 
a Otrokovickou BESEDOU 
Kabelkový veletrh. Více in-
formací naleznete ve Zlínském 
deníku, na webových strán-
kách a na Facebooku NADĚJE 
Otrokovice www.nadeje.cz/
otrokovice nebo v Turistickém 
a informačním centru Otro-
kovické BESEDY. Výtěžek  
z prodeje kabelek bude využit 
na pořízení ošetřovatelské hyd-
romasážní vany.

Kabelky je možné darovat 

do 15. dubna na těchto mís-
tech:• NADĚJE Otrokovice 
(Dům NADĚJE, Wolkerova 
1274)
• Café NADĚJE (tř. Spojenců 
1840, SENIOR C)
• Turistické informační cent-
rum (Otrokovická BESEDA)

Samotný veletrh se koná 25. 
dubna od 15 do 18 hodin ve 
foyer Otrokovické BESEDY. 
V kabelce je možné nechat 
vzkaz pro budoucí majitelku/
majitele. 
 Renata ZEZulková, 
 NADĚJE Otrokovice

neděle 10. dubna, od 13.00 hodin, náměstí 3. května

vÍtáNÍ jARA 
a fARMáŘSký dEN
Tradiční farmářský sortiment bude k mání od 13 hodin.

kulturní program: 
15.00 soubor mažoretek DDM Sluníčko 

15.05 zdravice zástupců města 
15.10 vystoupení žáků otrokovických ZŠ a ZUŠ

16.10 koncert skupiny Cestující hudba 
17.20 studio Oriana Dance – ukázka samby

17.30 slavnostní spuštění fontány

Senioři při velikonočních dílnách společně zahnali nudu 

kabelkový veletrh – darovat, nakoupit a ještě pomoci

Akce v pobočce Městské knihovny otrokovice – baťov:
21. března–4. dubna – výstava výrobků dětí ZUŠ Otrokovice s jarní tematikou doplněná besedou.
Noc z 1. na 2. dubna – Noc s Andersenem. Akce pro děti 6–10 let. Přihlášky lze vyzvednout  
v hlavní půjčovně Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1340. 

pátek 22. dubna., 15–18 hod., park u polikliniky, vstup zdarma

den Země
Oslava Dne Země  – spousta zábavy i ponaučení. Přírodovědně a ekologicky zaměřené hry  
a soutěže. Pořádá DDM Sluníčko. Také letos půjde na místě odevzdat hliník na dobročinné 
účely pro Charitu sv. Anežky Otrokovice.

Klienti SENIORu C mají možnost procvičit a ukázat své dovednosti denně kromě neděle, každý čtvr-
tek se konají i dílny. Nejen 10. března se tak už chystali na Velikonoce – barvili a zdobili kraslice a vi-
zovické pečivo. Strávili příjemné dopoledne a zahnali společně nudu. (ano), foto: Anna NovotNá

Takto trefně komentoval po-
slední usnesení  radních Ot-
rokovic jeden obyvatel Kvít-
kovic. Radní totiž vzali zpět 
námitky města proti vydanému 
územnímu rozhodnutí o umís-
tění stavby skladu pneumatik 
na okraji Kvítkovic. Občané 
se již více než rok snaží za-
bránit výstavbě obřího skladu 
pro téměř milion smradlavých 
pneumatik na 40 000 m2 orné 
půdy. Několik desítek metrů 
od jejich nových domů na po-
zemcích, které koupili od měs-
ta za cca. 1100 m2. Město zde 
má ještě 32 000 m2 pozemků 
pro výstavbu domů. Z prodeje 

by bylo pěkných pár desítek 
milionů do obecního rozpoč-
tu. A kdo si je koupí, když zde 
bude šedá obrovská hala? Ni-
kdo! 

Přesto radní již na jaře mi-
nulého roku pěkně v tichosti 
schválili vodovodní přípojku 
pro tuto halu přes městský 
pozemek. Někteří zastupitelé 
vládnoucí koalice dokonce ješ-
tě nyní nevědí, kde přesně má 
tato hrůza stát. I tak sklad ob-
hajují a maří snahy opozičních 
zastupitelů v boji proti jeho 
stavbě. Desítky kamionů bu-
dou denně navážet pneumatiky 
z Continental Barum do skladu 

přes ucpanou kvítkovickou kři-
žovatku a pak je zase zpět přes 
Kvítkovickou křižovatku od-
vážet k zákazníkům. Napros-
tý ekologický a ekonomický 
nesmysl. Budeme dýchat ještě 
jedovatější vzduch než dnes. 
Nemluvě o nebezpečí požáru 
uskladněných pneumatik. Ale 
jistě všechno bude splňovat 
normy a bude bezpečné. Jenže 
Titanic byl taky nepotopitelný.  
Také val se zelení  a stromy 
oddělující  sklad od nových 
domů jsou úsměvné. 

Bude trvat 20 let, než stro-
my narostou, aby plnily funkci 
optické clony. A val bude, jen 

pokud město změní územní 
plán a prodá městský pozemek 
bránící výstavbě celé obří haly. 
Nyní se vyřizují povolení jen 
na I. etapu. Naše radní obča-
né ani zájmy města očividně 
nezajímají. On se už i starosta 
na jednání zastupitelstva proře-
kl, že před léty slíbil podporu 
realizace tohoto skladu. Blíží 
se krajské volby a někdo přece 
volební kampaně stran zaplatit 
musí. Velká nadnárodní firma 
jistě ráda přispěje. Jinak si toto 
hanebné počínání našich rad-
ních nelze vysvětlit.
 filip ŠIMEk, 
 opoziční zastupitel

Podrazáci na radnici

Z REdAkčNÍ PoŠtY

Z důvodu dodání na hraně 
uzávěrky a pracovního za-
neprázdnění starosty Jaro-
slava Budka během lhůty na 
odpověď bude reakce na do-
pis zastupitele Filipa Šimka 
zveřejněna v dubnovém čísle  
Otrokovických novin.   (red)

Reakce bude v 
dubnovém vydání
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Městská galerie, vstup volný
výtvARNý klub Ab 11 – vE MěStě
Společná výstava členů zlínského výtvarného klubu AB 11. 
Výstava potrvá do 24. 4.

foyer velkého sálu, vstup volný
PoHlEd NA Svět fotoGRAfIckýM okEM
Výstava fotografií studentek otrokovického gymnázia. Výstava potrvá do 4. 4. 

pátek 1. 4., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 450 Kč, 420 Kč, v den 
koncertu 490 Kč
HRAdIŠŤAN & vlAStA REdl
Jura Pavlica s Hradišťanem & Vlasta Redl s kapelou. 

neděle 3. 4. 2016, velký sál, od 14.00 do 18.00 hod., vstupné 120 Kč
HolÓbkovA MoZEkA
Oblíbené taneční odpoledne z cyklu Naše muzika. 

pondělí 4. 4., foyer velkého sálu, vernisáž 18.00 hod., vstup volný
Go ARt
Výstava výtvarných prací studentů otrokovického gymnázia. Prezentace mal-
by, kresby a fotografií je doprovodnou akcí Festivalu gymnázií, který proběhne 
v prostorách Otrokovické BESEDY 12. 4. 

sobota 9. 4., 19.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 150 Kč, v den akce 
180 Kč. Kočovné divadlo AD HOC uvádí
Il coNGElAtoRE – ZMRAZovAč
Mafiánský příběh z dob prohibice (nikoli alkoholické, ale zmrzlinové!), utkaný 
z nejznámějších operních árií v nápaditém nastudování a neodolatelném čes-
kém přetlumočení, které ocení nejen operní znalec. Příjemná nadsázka ve stylu 
Limonádového Joea oceněná na mnoha divadelních přehlídkách.

neděle 17. 4., 15.00 hod., velký sál, vstupné v předprodeji 220 Kč, 
v den koncertu 250 Kč
joŽkA čERNý A cIMbálová MuZIkA GRAcIA
Nevšední příležitost slyšet vynikajícího lidového zpěváka s vynikající cimbálo-
vou muzikou. V programu zazní nejedna lidová píseň, která patří ke klenotům 
naší moravské národní pokladnice, navíc v nezaměnitelném provedení Jožky 
Černého a cimbálové muziky Gracia.

úterý 19. 4., foyer kinosálu, vernisáž 16.00 hod., vstup volný
SPolu Ruku v RucE v olYMPIjSkéM RocE 
aneb těšíme se na olympiádu
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Trávníky, potrvá do 29. 4.

úterý 19. 4, velký sál, 19.00 hod., vstupné 120 Kč, mládež a studenti 60 Kč, 
členové KPH na předplatenky
duo klASIcké HudbY
Michaela Kocurová – flétna, Petr Smetáček – piano. Skladby klasického flétno-
vého repertoáru – F. Benda, F. Poulenc, A. Piazzolla a P. Smetáček.

sobota 23. 4., 9–13 hod. 
jARNÍ bAZáREk
Děti rostou jako z vody? Přijďte nabídnout oblečení, které již neužijete a do-
plňte zásoby z nabídky v sále. Rezervace stolů (poplatek 50 Kč) v TIC – tel. 
571 118 103.

neděle 24. 4., 15.30 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
čERt vŠudYbYl A PRINcEZNA ZlobIlkA
Rozmarná pohádka pro děti, rodiče i prarodiče. Na motivy klasických českých 
pohádek volně upravil D. Ožana. Uvádí umělecká agentura A. Bastlová Opava.

pondělí 25. 4., 15.00–18.00 hod., foyer Otrokovické BESEDY 
kAbElkový vElEtRH 
Tradiční charitativní akce. 

pondělí 25. 4., Městská galerie, vernisáž 18.00 hod., vstup volný
blAck & wHItE – kAtARÍNA GRAjcARÍková
Výstava ve spolupráci s Fotoklubem Beseda. Mladá slovenská fotografka se 
věnuje převážně portrétům a ráda se vrací ke klasické černobílé fotografii. K je-
jím úspěchům patří umístění v první desítce soutěže Fotograf roku 2014, kterou 
pořádá renomovaný časopis FotoVideo. Výstava potrvá do 22. 5. 

středa 27. 4., kinosál, v 18 hodin, vstupné 50 Kč
ÍRáN – SEdM bAREv PERSIE 
Cestovatelská beseda s Robertem Bazikou.

Připravujeme na květen: 1. 5. Májová pouť a otevírání Baťova kanálu, 7. 5. 
Revival Night – rockový večírek, 11. 5. Koncert tří generací, 15. 5. Taneční 
odpoledne s Túfarankou, 29. 5. Oriana – taneční pohádka.

kINo bESEdA

neděle 3. 4., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA 2016, 109 min., dabing, 
přístupno
ZootRoPolIS: Město zvířat 3d – animovaný, akční, dobrodružný
Velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Být 
prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat však není žádná 
legrace. 

čtvrtek 7. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Velká Británie, Belgie, USA 
2015, 119 min., titulky, přístupno od 15 let
dáNSká dÍvkA – drama, romantický, životopisný
Kodaň, 20. léta minulého století. Einar Wegener patří k nejlepším malířům své 
doby. Po příhodě s dámskými punčochami je čím dál silněji přesvědčen, že 
dokáže být šťastný pouze jako žena. 

čtvrtek 14. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
USA 2016, 106 min., titulky, přístupno od 12 let
AvE, cAESAR! – komedie, drama, muzikál
Pro ostříleného „žehliče problémů“ Eddieho není sebevětší krize problémem, 
nýbrž výzvou.

neděle 17. 4., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
USA, Kanada 2016, 75 min., dabing, přístupno 
bARbIE: tajná agentka – animovaný, rodinný
Barbie je společně s kamarádkami Terezou a Renée na gymnastickém tréninku. 
Jsou tak šikovné, že jejich schopnosti upoutají pozornost tajné agentury, která 
po celém světě honí ty největší zločince. 

čtvrtek 28. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Česko 2016, 103 min., přístupno 
dvojNÍcI – komedie
Honza je nenapravitelný sukničkář, v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, 
počítače, elektroniku a auta. Do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškol-
ský profesor, pedant a slušňák. Těm dvěma se zázračně změní život. 

pátek 29. 4., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Německo 2015, 110 min., přístupno od 12 let 
bio senior: uŽ jE tAdY ZAS – komedie
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně pro-
bouzí v dnešním Berlíně. Berlín je plný cizinců a v Německu místo něj vládne 
žena, jakási Angela Merkelová. 

Připravujeme kino na duben: Jak básníci čekají na zázrak, Lovec: zimní vál-
ka, Jak přežít single,  Jak se zbavit nevěsty, Captain America: Občanská válka, 
X-Men: Apokalypsa, Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek

ZájEZdY
sobota 16. 4., zájezd do termálních lázní, 400 Kč
vEĽký MEdER
Nástupní místa 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice 
Společenský dům, 5.40 Otrokovice u Otrokovické BESEDY.

DUBEN

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

čtvrtek 7. 4., 17.00 hod., velký sál, vstup zdarma
otRokovIcE MAjÍ tAlENt 
aneb HlEdá SE otRokovIcký GoŤák
Pořádá Odbor školství a kultury MěÚ Otrokovice ve spolupráci s Otrokovic-
kou BESEDOU. 4. ročník městské finálové soutěže v sólovém zpěvu pro žáky 
6.–9. tříd základních škol a nižšího stupně gymnázia. 

otRokovIcké NovINY Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovi-
ce. vydavatel: Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. 
Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. Distribuce 
do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovic-
ká BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz.  
Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Pavel Černošek, Mgr. Ivo Marušák, Mgr. Věra Kra-
mářová, Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Michal Petřík, Bc. Romana Stehlíková, Mgr. Jiří Ve-
selý, Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, 
inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novotná, tisk: Hart press, spol. s r. o.,  
distribuce: Česká pošta, s. p.,  Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

neděle 10. 4., 13.00 hod., náměstí 3. května
vÍtáNÍ jARA a fARMáŘSký dEN
Od 13.00 hodin si můžete zakoupit ve stáncích tradiční farmářský sortiment, 
od 15 hod. začíná program: 15.00 soubor mažoretek DDM Sluníčko, 15.05 
zdravice zástupců města, 15.10 vystoupení žáků otrokovických ZŠ a ZUŠ, 
16.10 koncert skupiny Cestující hudba 17.20 studio Oriana Dance – ukázka 
samby před spuštěním fontány, 17.30 slavnostní spuštění fontány
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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
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kalendář významných akcí
4. dubna, 10 hodin,  park před Společenským domem
PIEtNÍ Akt kE 140. výRočÍ NARoZENÍ toMáŠE bAtI
Připomínka světového obuvníka a zakladatele novodobých Otrokovic. 

7. dubna, 17 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
otRokovIcE MAjÍ tAlENt aneb HlEdá SE otRokovIcký GoŤák
4. ročník pěvecké soutěže žáků otrokovických základních škol a studentů gymná-
zia. Diváci se mohou těšit na novou kategorii, v níž svůj talent prokážou senioři. 

1. května, přístaviště a park před Společenským domem
Májová PouŤ A odEMYkáNÍ vodY 
Tradiční prvomájová akce s bohatým kulturním programem.

2. května v 16 hodin, nám. 3. května, následně v Kvítkovicích 
PIEtNÍ Akt
Připomínka osvobození Otrokovic 3. května 1945.

Každé pondělí v dubnu,  
15–18 hod.
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
CVČ Baťov
Volná hra dětí a rodičů 
v herně. 
Cena: zdarma

pátek 1. 4., 17 hod.
Noc s Andersenem
CVČ Baťov
Nocování plné čtení, 
pohádek, her a kouzel. 
Překvapení v podobě 
žonglérského vystoupe-
ní Dva v kruhu.
Cena: 280 Kč

Od pondělí 4. 4., všední 
dny 15–19 hodin, víken-
dy, svátky, prázdniny 
10–19 hodin
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Dopravní hřiště Tráv-
níky
Bližší info na www.
ddmslunicko.cz
Cena: zdarma

Sobota 9. 4. od 12 hod. 
(od 11.20 hod. autogra-
miáda hostů)
o pohár starosty 
obce tlumačov
Sportovní hala Štěrko-
viště
Již dvanáctý ročník 
soutěže v aerobiku sku-
pinových choreografií. 
Základní kolo aerobik 
tour. Soutěžní katego-
rie jsou Baby do 7 let, 
Kids 8–10 let, Children 
11–13 let a Teenagers 
14 a více.
Cena: děti 50 Kč, dospě-
lí 100 Kč, děti do 2 let 
zdarma 

středa 13. 4., 16–18 
hod. 
tvoření pro všechny
DDM Trávníky
Přijďte si vytvořit šperk 
podle svých představ, 
budeme dělat náušnice, 

přívěsek, brož. 
Cena: 120 Kč

čtvrtek 14. 4. 16.30–
18.30 hod.
badatel
DDM Trávníky
Čas pro správné koumá-
ky, badatele a rozum-
brady. Zkoumejte, jak 
věci fungují a k čemu 
nám slouží. Akce je 
určena dětem ve věku 
7–11 let.
Cena: 40 Kč

pátek 22. 4., 15–18 hod. 
den Země
park u polikliniky 
Akce Den Země je ur-
čena široké veřejnos-
ti. Společně oslavíme 
Den Země a užijeme si 
spoustu zábavy i pona-
učení. Budou připrave-
ny jednotlivé stánky, 
přírodovědně a eko-
logicky zaměřené hry  
a soutěže.
Cena: zdarma

pátek 29.–sobota 30. 4., 
od 16.30 hod. 
čarodějnické nocování
CVČ Baťov 
Připravte se na čaroděj-
nické soutěže, opékání 
netopýrů, vaření lektva-
rů a strašidelnou disko-
téku.
Cena: 250 Kč

Pátek 29. 4. od 16 do 
17.30 hod.
Pálení čarodějnic
Táborová základna 
Štěrkoviště 
Spousta čarodějných 
stanovišť, míchání lek-
tvarů, kouzlení, opékání 
špekáčků apod. Trasa 
vhodná pro kočárky. 
Pálení čarodějnic v 18 
hod. 
Cena: dospělí 30 Kč, 
dítě 20 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.

Zájemci o dotaci z rozpočtu 
města v oblasti kultury mohou 
doručovat žádosti do 23. břez-
na. Na kulturu v Otrokovicích 
je pro tento rok vyčleněno v roz-
počtu města více než půl milionu 
korun.  „O dotaci mohou zažádat 
spolky se sídlem v Otrokovicích, 
které splňují všechny zákonem 
předepsané podmínky pro čin-

nost v oblasti kultury. Spolek 
nesmí být komerčně zaměřený 
k dosahování zisku a jeho čle-
nové musí být pouze fyzické 
osoby,“ vyjmenovala vedoucí 
odboru školství a kultury Bar-
bora Šopíková. Peněžní pro-
středky mohou být poskytnuty 
například na provozní náklady 
vynaložené na hlavní činnost 

spolku, na cestovné, dopravu, 
ubytování v rámci vystoupení, 
soutěží, festivalů, workshopů, 
ale i materiálně technické zabez-
pečení, mzdy a honoráře lektorů, 
aj. „Aby byla dotace poskyt-
nuta, musí být řádně vyplněná 
žádost doručena ve stanoveném 
termínu buď osobně na poda-
telnu Městského úřadu Otroko-

vice, nebo poštou adresovaná 
na  Městský úřad Otrokovice, 
odbor školství a kultury,“ upo-
zornila Šopíková. Bližší infor-
mace naleznou zájemci na webu: 
www.otrokovice.cz/formulare/
ms-3509/p1=3509, pod datem  
16. 2. 2016 – Kultura. 

 Romana StEHlÍková,
 mluvčí města Otrokovice

Na kulturní činnost rozdělí radnice přes půl milionu

   
             Otevírací doba: 
      Po–Pá:   
        900–1130      1200–1630  

 
    Najdete nás v Otrokovicích,  
       náměstí 3. května  1342. 
 

Chcete nakupovat kvalitně, ale levně?  Pak přijďte k nám! 
 

Najedete  u nás: 
-kojenecké 
-dětské 
-karnevalové kostýmy 
-dámské 
-pánské 
-nadměrné velikosti 
 

Najdete u nás široký sortiment oděvů exkluzivních světových 
značek.  
 

 

 Anglický second hand In
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najdete nás v Otrokovicích, 
Nádražní 1895

 (nad bufetem na vlakovém nádraží v I. patře)

Pokud jste nedostali Otrokovické no-
viny do schránky, jsou  k vyzvednutí 

v Turistickém informačním centru 
v Otrokovické BESEDĚ 

od 23. března.

Když jsem byl malý kluk, žád-
nou tibetskou vlajku jsem nikde 
neviděl a ani neznal. Zato se před 
Prvním májem a dalšími nejrůz-
nějšími svátky všude objevovaly 
vlajky červené se srpem a kladi-
vem, pod jejichž rudou září se v 
obavách choulily naše národní 
barvy. Tehdy jsem ještě nechápal 
tu symboliku a měl jsem dětin-
skou radost z toho, jak se všech-
ny ty fáborky pěkně třepou ve 
větru. Přešlo sedmadvacet let a 
v naší společnosti se hodně změ-
nilo. Vlajka, ať už je jakákoliv, 
ovšem stále platí za významný 
symbol. A tak někdo vyvěsí před 
svou firmou prapor s logem spo-
lečnosti tak, aby bylo vidět už 
zdálky, kde dotyčný podnikatel 
postavil svou kovodílnu. Druzí 

zase vyvěšují červené trenýrky, 
aby bylo vidět už zdálky, kdo 
kde bydlí. Vlastenci při svátcích 
vyvěšují vlajky české; a nekom-
binují je s žádnými rudými bar-
vami, fanoušci hokeje zase proje-
vují svou příslušnost a oddanost 
klubu žluto-modrými fábory 
s beraním logem uprostřed. V 
době konání mistrovství světa či 
Evropy jezdí auta s českými vlaj-
kami za okýnky. Někdo vždy 10. 
března vyvěšuje vlajku tibetskou 
a každý, kdo se s tím ztotožňuje, 
má k tomu jiný důvod. Někdo 
aby podpořil utiskovaný tibetský 
národ, druhý aby se pomstil čín-
ským činovníkům, kteří v březnu, 
tedy v době, kdy si připomínáme 
krvavé potlačení povstání Tibeťa-
nů ve Lhase, nutí státní úředníky 

chodit do práce v sobotu i v nedě-
li. Další, především motoristé, se 
zajisté rozhorlí, když se dozvědí, 
že v onom inkriminovaném čase 
(myšlen opět březen), je zakázán 
v Tibetu prodej pohonných hmot. 
Když jsem jako místostarosta 
našeho města tibetskou vlajku 
opakovaně v letech vyvěšoval, 
vždy se mi před očima promíta-
ly fotografie z krvavého, předem 
prohraného mače, kdy čínská ar-
máda smetla pokojné Tibeťany, 
kteří před komunistickým zvěr-
stvem bránili svou kulturu, svou 
společnost, své zvyky a tradice. 
Chránili svou svobodu. Bránili 
své děti. Jsem rád, že na radnici 
opět zavlála tibetská vlajka. 
 Ing. Milan PlESAR, 
 zastupitel města Otrokovice

Na radnici zavlála tibetská vlajka jako výraz podpory utiskovanému národu

badatelé představili v Městské galerii výsledek své práce

Při vernisáži. Po osudu i zbytcích hlavně technických památek Otrokovic a dalších zajímavostech pát-
rá skupinka nadšených amatérů s názvem Badatelství města Otrokovice. Její člen Radek Polášek, který je 
zároveň členem Klubu přátel historie města Otrokovice, byl kurátorem výstavy. Ta je až do 27. března ke 
zhlédnutí v Městské galerii. K vidění a zamyšlení jsou připomínky plavební činnosti v bývalém svitovském 
areálu, splavování kopce Tresný nebo těžby na Štěrkovišti.  (ano), foto: Anna NovotNá
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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.

fotostudio otrokovická bESEdA
tel: 571 110 129

Z REdAkčNÍ PoŠtY
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Když stály vloni v září na otro-
kovickém náměstí žluté stany 
Ligy proti rakovině, nemohli 
si zdravotníci stěžovat na ne-
zájem obyvatel. U stanu, kde 
bylo možné vyšetření mateř-
ských znamének, byla stále 
fronta. Nyní mají zájemci 
možnost nechat si znaménka 
prověřit ve specializované am-
bulanci kožního oddělení zlín-
ské Krajské nemocnice T. Bati 
(KNTB). V ambulanci lékaři 
pacientům vyšetří podezřelá 
mateřská znaménka s využi-
tím ručního, případně digitál-
ního dermatoskopu. Lidé se 
mohou objednat telefonicky 
na čísle 577 552 217. 

„Naší snahou bylo zvýšit 
dostupnost vyšetření mateř-
ských znamének, protože 
v populaci přibývá rizikových, 
tzv. dysplastických névů i pří-
padů zhoubného melanomu. 
V loňském roce prošlo naším 
pracovištěm více než sto še-
desát pacientů s melanomem, 
nejmladšímu z nich bylo pět-
advacet let. Jestliže jsme před 
patnácti lety diagnostikovali 
průměrně jeden melanom týd-
ně, dnes běžně vidíme kaž-
dý týden tři případy," sdělila 
primářka kožního oddělení 
KNTB Hana Tomková.

Zdůraznila, že pokud si lidé 
najdou na kůži jakoukoli ne-
pravidelnou pigmentaci, měli 
by ji co nejdříve ukázat přímo 
kožnímu lékaři. K vyšetření se 
mohou objednat telefonicky, 
není potřeba žádné doporučení 
a vyšetření dermatoskopem je 
v krajské nemocnici zdarma. 
„V nejasných případech a při 
podezření na melanom kožní 
lékař indikuje vyšetření digi-
tálním dermatoskopem, které 
jsme schopni v dopoledních 
hodinách provést prakticky 
denně. Případy podezřelé ze 
zhoubného bujení pak řeší 
onkodermatologická komise, 
což je tým složený z kožního 
lékaře, onkologa a plastického 
chirurga," poznamenala pri-
mářka.  (ano)

Odbor rozvoje města Městského 
úřadu Otrokovice (ORM) ozna-
muje, že od 15. března do 30. 
dubna 2016 probíhá na území 
města jarní etapa celoplošné de-
ratizace, prováděná společností 
SERVIS 3xD spol. s r. o., Olo-
mouc. V této souvislosti upo-
zorňujeme občany, že mohou 
nahlásit případná ohniska vý-
skytu hlodavců (nory, uhynulé 
hlodavce aj.) na ORM. 

Zároveň vyzýváme podni-
katelské subjekty, jejichž pro-
vozovny se nachází na území 
města, aby se v zájmu maximál-
ní účinnosti prováděného derati-
začního zásahu zapojily do této 
akce. 

V rámci informování veřej-
nosti uvádíme nejdůležitější 
údaje k prováděné akci:

Při deratizaci se používají 
nástrahy chráněné bezpečnostní 
složkou BITREX. Použití bez-
pečnostní složky slouží zejména 
k ochraně lidí, psů a koček (tzv. 
necílových organismů), před 
požitím nástrah. Látka reaguje 
u necílových organismů jako 
hořčina, která se nedá pozřít a je 
ihned vyvržena ven. Hlodavci ji 
však nevnímají.

Návnady nejsou volně pří-
stupné. V domech jsou jako 
ochrana před domácími zvířaty 
umisťovány deratizační stanič-
ky s nástrahami. Nástrahy se 
pokládají do kanalizace, do ša-
chet, které jsou opatřeny těžkým 
víkem. V norách na venkovních 
plochách se nástrahy zakopáva-
jí. 

Pravděpodobnost, že pes 

pozře nebo zakousne přiotrá-
veného hlodavce, je malá, ale 
pokud se tak stane, je vhodné 
informovat veterinárního lékaře, 
který ví, jak v tomto případě po-
stupovat. Městský úřad Otroko-
vice spolupracuje s MVDr. Ru-
dolfem Macem, Prostřední 417, 
Otrokovice, mobil: 777 133 832, 
který je seznámen s použitou de-
ratizační látkou i jejími účinky.

S případnými dotazy týka-
jícími se deratizace se můžete 
obrátit na odbor rozvoje města, 
Ing. Marie Zahradníčková, tel. 
577 680 414, e-mail: zahradnic-
kova@muotrokovice.cz nebo na 
SERVIS 3xD, tel: 585 418 391, 
e-mail: servis3xd@servis3xd.
cz.  Ing. Marie 
 ZAHRAdNÍčková, 
 ORM MěÚ Otrokovice

celoplošná deratizace města 

Nová ambulance pro 
mateřská znaménka Vzhledem k tomu, že od polovi-

ny března společnost UPC ČR 
přelaďuje v rámci analogového 
vysílání některé kanály a tato 
skutečnost se dotýká i vysílá-
ní Městské televize Otrokovi-
ce (MTVO), zeptali jsme se 
i na další okolnosti „městské 
kabelovky“ redaktora Michala 
kRAtocHvÍlA.

koho se dotknou změny ka-
nálů?

Změny se týkají pouze analo-
gového vysílání, digitální není 
dotčeno. V rámci „analogu“ lze 
od poloviny března v síti UPC 
naladit MTVO na kanále S13.

jaký je vlastně rozsah vysí-
lání Mtvo?

Pokud se budeme bavit o cel-
kovém rozsahu vysílání, tak 
je MTVO možno zhlédnout 
v kabelové síti UPC ČR nejen 
v Otrokovicích, ale i ve Zlíně 
a v části jižní Moravy (například 
ve Vyškově či Brně). Dále je 
možné kanál naladit ve vysílání 
IPTV (laicky řečeno internetová 
televize) v sítích společnosti TC 
Servis a jejích partnerů po celé 
ČR, nejdostupnější na adrese 
sledovanitv.cz. Samozřejmostí 
je v dnešní době kanál YouTube. 
Samostatně lze přijímat živé vy-
sílání také přímo na webových 
stránkách města Otrokovice 
a na webu mtvo.cz, odkud lze 
také přejít do archivu.

Měříte nějak sledovanost 
vysílání?

V rámci kabelového vysílá-
ní k tomu nemáme ani finanční 
ani technické prostředky. Zde 
se určuje sledovanost podle 
předem daného koeficientu 
(převzatého právě od UPC) 
na počet zásuvek v domácnos-
tech. Tady vychází v rámci 
katastru Otrokovic číslo přes  
10 tisíc měsíčně, je to ale orien-
tační údaj. Nejpřesnější a nejspo-
lehlivější je údaj na kanále You-
Tube, kde dosahujeme každý rok 
přes 100 tisíc přístupů. V rámci 
IPTV nástroj pro sledovanost 
připravuje její provozovatel 
a měl by být letos k dispozici.

jaké pořady kromě zpravo-
dajství dále připravujete?

Jsou to hlavně záznamy všech 
akcí městského významu, hlav-
ně Otrokovické letní slavnosti, 
Sportovec roku, Pedagog roku 
nebo například Otrokovický 
Goťák. Dále děláme záznamy 
školních akademií i některých 
sportovních událostí, například 
Metal PS mezinárodní atletický 
mítink, turnaje fotbalových pří-
pravek apod.

Natáčíte i napajedelské 
zprávy?

Ne, to ne. S Napajedly máme 

výměnný program, kde MTVO 
zařazuje do vysílacího bloku 
Zpravodajství NTV Cable (Na-
pajedla) a naopak – s tím rozdí-
lem, že NTV Cable má týdeník.

kolik lidí se stará o chod 
Mtvo?

MTVO je jako samostatné 
středisko s vlastním rozpočtem 
zařazeno pod Otrokovickou BE-
SEDU (stejně jako Otrokovic-
ké noviny). Když tedy pominu 
ekonomické a účetní záležitosti 
spadající pod ekonomku OB 
(faktury, mzdy a další), máme 
jednoho kmenového zaměstnan-
ce a jednoho externistu (kame-
ramana a střihače) zhruba na 1 
úvazek. Tito zajišťují celý chod 
MTVO včetně výroby všech 
pořadů, záznamy akcí, technické 
zabezpečení vysílání, veškerou 
legislativu týkající se provozu 
televize, tvorbu reklam a dalších 
pořadů na zakázku.

jak tedy vypadá program 
Mtvo?

Vysíláme v tříhodinovém 
bloku 24 hodin denně. Každý 
základní blok (první začíná 0.00) 
obsahuje zpravodajství z Otro-
kovic, dále pak zpravodajství 
z Napajedel, většinou pak zá-
znam akce (akademie, Sportovec 
roku apod.) a Infotext (videotex-
tové zprávy, vyhlášky upozorně-
ní, pozvánky na akce atd.).

Řada lidí si stěžuje, že se 
nevysílá zpravodajství zrovna, 
když přepnou na Mtvo. lze 

tomu nějak předejít?
Bohužel nelze, a to ani u nás, 

ani v jiných televizích. Jak jsem 
už říkal, skladba programu je 
dána, tedy každou třetí hodinu, 
počítáno od půlnoci, začíná pro-
gramový blok zpravodajstvím. 
Pokud tedy přepnete na MTVO 
například v 17.45, tak uvidíte In-
fotext. Nemůžu sice přirovnávat 
malou městskou TV například 
k veřejnoprávní ČT, ale když 
si na ČT přepnete v 17.45, taky 
zprávy neuvidíte. Ty jsou až 
v 19.00. Není technicky možné, 
aby při živém vysílání naladil 
divák něco jiného, než je dané 
v programu. Pro tyto účely 
máme archiv.

Řada diváků by ráda vysílá-
ní Mtvo nějak oživila, pracu-
jete na tom?

Právě na základě doporučení 
občanů i řady podnikatelů jsme 
od ledna upravili grafickou po-
dobu vysílání, kde jsme se více 
zaměřili na zpravodajský vý-
znam MTVO. V dolní části běží 
informační lišty (tzv. crowl) 
s aktuálními zprávami či texty 
z informačních SMS z radnice. 
V pravé části je zatím uvedena 
programová skladba, do budouc-
na zde budou například aktuální 
informace o počasí. I tady ale 
sklízíme pozitivní ohlasy s něko-
lika negativními, někteří by ra-
ději klasickou podobu, na kterou 
jsou zvyklí. Asi ukáže čas.

Máte na letošní rok nějaké 
plány?

Co se týká provozu MTVO, 
tak stabilizovat rozpočet. Co se 
týká výroby a přípravy pořadů, 
tak připravujeme například pro-
pagační medailonky sportovních 
oddílů v Otrokovicích, kde bu-
deme prezentovat jejich činnost 
především ve vztahu k dětem 
a mládeži. Tedy, lidově řečeno, 
půjde o jakousi formu nábo-
rových pořadů. Dále nás čeká 
dokončení přechodu na nové 
webové stránky a s tím doladě-
ní archivace pořadů. Uvažujeme 
o službě přepisu starých video-
kazet na DVD nosiče, ale jestli je 
o to zájem, ukáže průzkum trhu.
 Anna NovotNá

Dvacátého února se v Otroko-
vicích na Štěrkovišti konal košt 
slivovice, Memoriál Antonína 
Nováka. 

„Vzorky byly opravdu dob-
ré. Koštovalo osmačtyřicet 
lidí, což je zatím za historii 
koštu nejvíc, a koštovali třicet 
vynikajících vzorků,“ pozna-

menal za organizátory Hynek 
Bršlica.

Ne vždy se daří obsadit Ot-
rokovickým všechny medailo-
vé pozice, tentokrát však ano. 
První místo získal Martin Kra-
váček, druhé místo Petr Vitá-
sek a třetí místo Oldřich Sakač, 
všichni z Otrokovic.  (red)

úroveň slivovic si koštující pochvalovali

Živé vysílání Mtvo je možné sledovat i na webu města

PRoGRAM Mtvo
MTVO vysílá v tříhodino-
vém bloku. Základem je 
zpravodajství z Otrokovic, 
které se mění vždy v úterý 
a v pátek v 18.00 mimo stát-
ní svátky.
Příklad bloku:
• Aktuální zpravodajství 
z Otrokovic 
• Reklama/self
• Zpravodajství z Otrokovic 
týdenní
• Zpravodajství z Napajedel
• Záznamy akcí – například 
akademie ZŠ
• Infotext
časy vysílaných bloků:
0 .00–3 .00–6 .00–9 .00–
12.00–15.00–18.00–21.00–
24.00
V době školních prázdnin 
MTVO vysílá reprízy zpra-
vodajství i pořadů.

Od letoška přešla MTVO na nový grafický design jak vysílání, 
tak webových stránek. V dolních lištách jsou aktuální informace 
včetně krizových zpráv. V pravém sloupci pak údaje o programo-
vé skladbě.



Děkujeme všem příbuzným a známým za projeve-
nou soustrast, osobní doprovod a květinové dary na 
poslední cestě pana jaroslava PIŠtkA. Za rodinu 
děkuje manželka.
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olMAN SERvIcE s. r. 
o. přijme uklízeče/ky na prá-
ce v ranních (6–10), odpoled-
ních a nočních hodinách v Ot-
rokovicích a Malenovicích. 
Více na tel: 730 186 797, ži-
votopisy posílejte na e-mail:  
nabor@olman.cz.

Před 10 lety, dne 17. března, zemřel pan jaromír 
kREMZ. Již nemohu nic dát, jen svíčku rozsvítit 
a vzpomínat. Přátelům a známým za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka Jarmila Kremzová.

Dnes, 18. března, jsme vzpomněli 17. výročí úmrtí 
pana Arnošta bRáZdIlA. Stále s láskou vzpo-
míná manželka, syn a dcera s rodinami a pravnou-
čata.

Dne 20. března uplynou 4 roky od úmrtí pana 
vladislava MAtulÍkA. Vzpomínají manželka 
Anna, dcery Marcela a Ivona s rodinami.

Dne 20. března uplyne 20 let, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 
vladimír ŘEZNÍčEk. S láskou a úctou vzpomí-
nají manželka, dcera a syn s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 20. března uplyne 15 let, co nás navždy opus-
til pan lubomír kAMENčák. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte prosím s námi. Děkuje rodina.

Dne 24. března by se dožil 100 let krejčovský mistr 
Antonín toMáNEk. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte prosím s námi. Děkují synové Antonín a Petr 
s rodinami.

Dne 25. března tomu bude 1 rok co od nás navždy 
odešel manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
oldřich MEZIHoRák. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 29. března si připomeneme 10. výročí úmrtí 
naší drahé maminky, babičky, prababičky, paní 
vlasty AbŠNAjdRové. S láskou vzpomíná syn 
Josef a dcera Hana s rodinami.

Odešel jsi nám, jak osud si přál, ve vzpomínkách 
zůstáváš dál. Dne 31. března uplyne 15 let, co nás 
navždy opustil pan oldřich ZAbloudIl. S lás-
kou a úctou stále vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami.

V dubnu si připomínáme 40 let od 
úmrtí naší drahé maminky, babičky, 
paní boženky ZAbloudIlové. 
V červenci by se dožil 100 let milo-
vaný tatínek, dědeček, pan Emanuel 
ZAbloudIl. S láskou a úctou stále 

vzpomínají a za všechny děkují dcery s rodinami.

Dne 9. února uplynulo 14 let, kdy nás opustil náš 
otec a manžel, pan Milan lANGER. S úctou  
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 1. března uplynuly dva smutné roky od náh-
lého odchodu milovaného bratra a strýce, upřím-
ného a přátelského člověka, dříve aktivního fot-
balisty Jiskry, pana oldřicha PRocHáZkY.  
Dne 25. dubna si připomeneme jeho nedožité  
65. narozeniny. Děkuji všem, kteří si na bratra 
vzpomenou spolu s námi. Sestra s rodinou

Dne 1. března by se dožil 90 let náš tatínek a dě-
deček, pan jaroslav kubÍN. S láskou a úctou na 
něj vzpomíná syn Jarek a dcera Marie s rodinami.

Dne 1. března jsme si připomněli 1. výročí úmrtí 
pana josefa kouŘIlA. S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 2. března uplynuly 2 roky od úmrtí našeho 
milovaného syna dušana kolAŘÍkA. S láskou  
a úctou vzpomíná rodina.

Dne 3. března uplynulo 5 smutných let od úmrtí 
pana františka PěNčÍkA. S láskou v srdci stále 
vzpomíná manželka Ivana. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte tichou vzpomínku. Děkuji

To, že čas hojí rány, je jen pouhé zdání, v srdci 
zůstává bolest a vzpomínání. Dne 3. března uply-
nul 1. smutný rok, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, pan františek 
MAtulÍk. S láskou stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 5. března jsme vzpomněli 5. výročí, 
kdy nás opustila paní Helena úŠElová, 
roz. vAculÍková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
prosím s námi. Děkuje rodina.

Dne 6. března uplynuly 4 roky, kdy nás opusti-
la paní Stanislava joRdáNková. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina.

Dne 6. března uplynul rok od náhlého úmrtí na-
šeho tatínka, manžela a dědečka, pana Emila  
MAŘÍkA. S láskou vzpomíná manželka Božena, 
syn Karel a dcery Lenka a Vendula s rodinami. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku.

Se smrtí smířit nejde se... Jar. Nohavica.  
Dne 6. března uplynulo 10 let od úmrtí pana  
Miroslava PtáčkA. S láskou vzpomínají  
manželka Zdena, dcery Alena a Hana.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v na-
šich srdcích zůstávají dál. Dne 7. března uplynulo 
již 10 let, kdy nás opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan josef ŠuMŠAl. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi. S úctou a 
láskou vzpomínají dcery Věra a Jarmila s rodinou.

Dne 9. března 2010 jsme se naposledy rozloučili  
s naším drahým, panem Mgr. jiřím ŠEvčÍkEM, 
který zemřel před 6 lety ve věku 54 let. Zůstaly nám 
jen vzpomínky. Vzpomeňte s námi na tohoto skvě-
lého člověka. S láskou manželka a syn s rodinou.

Dne 10. března uplynulo 13 let od úmrtí pana  
jaroslava MAcHAlY, jenž skonal ve věku ne-
dožitých 64 let. Stále vzpomíná manželka Krystý-
na, Krzystof s rodinou a Kristýna, dcera s rodinou. 
Vzpomeňte prosím s námi.

Dne 14. března jsme si připomněli 20. výročí úmrtí 
pana Ing. Albína jana čáPA. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi. S úctou a láskou vzpomí-
ná celá rodina.

SPolEčENSká kRoNIkA

Společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady a platby přijímá Turistické informační centrum,  
Otrokovická BESEDA, Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 
hod., tel.: 571 118 103.

Hledám ke koupi byt, může 
být opravený nebo udržovaný, 
v Otrokovicích. 
Tel.: 723 087 466.

koupím chalupu nebo po-
zemek s chatkou v okolí Otro-
kovic. Tel.: 608 720 716.

Prodám chladničku zn. 
GODDESS, mrazák má sa-
mostatná dvířka, objem 
chlad. části 89 l, objem mraz. 
části 29 l. Rozměry: š. 48, 
v. 128, hl. 48 cm. Cena dohodou.

koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v lokalitě Otrokovice Střed, 
Trávníky. Cena dohodou.  
Informace na tel.: 737 879 157.

Dnes, 18. břez-
na, slaví paní 
Emilie 
lANGERová 
80 let. Za lásku 
a péči o rodinu 
vřele děkují dcera Dagmar 
a synové Milan a Roman  
s rodinami.

blAHoPŘáNÍ

Od loňského roku mohou lidé 
s duševním onemocněním 
(schizofrenie, deprese, bipolár-
ní porucha aj.) využívat v Ot-
rokovicích ambulantní a terén-
ní službu sociální rehabilitace. 

Sociální pracovníci pomá-
hají klientům se zvládáním 
běžného života, nabízí do-
provod na úřady či k lékaři, 
podporují je při hledání byd-
lení a zaměstnání. Ambulant-
ní služba umožňuje klientům 

navázání nových kontaktů, 
aktivizaci, pomáhá k nastave-
ní režimu a zmírňuje sociální 
izolaci.

Služba pracuje i s rodinou 
a okolím klienta, podporuje 
je a poskytuje jim potřebné 
informace, sociální pracovníci 
dochází do jejich přirozeného 
prostředí.

Ambulantní služba je do-
stupná v úterý a pátek od 13 
do 16 hodin, terénní služ-

ba po dohodě v pracovní 
dny od 8 do 17 hodin. So-
ciální služba je bezplatná.  
Kontakty: Horizont Zlín, Hlav-
ní 1161, 765 02 Otrokovice 
(dům s pečovatelskou službou, 
přízemí). 
Telefonní čísla: 777 721 137, 
777 721 356.
E-mail: horizont@cspzlin.cz, 
www.cspzlin.cz. 
Mgr. ladislava cYRoňová, 
 vedoucí Horizontu Zlín

Sociální služby pro duševně nemocné a jejich blízké

In
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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

Technické služby Otro-
kovice s. r. o., K. Čapka 
1256, Otrokovice přijmou 
do pracovního poměru 
ZEdNÍkA – dlAŽdIčE 
s nástupem v měsíci květnu 
2016. Požadavkem je vyuče-
ní v oboru. Zájemci o pra-
covní místo se mohou hlásit 
u p. Zapletalové telefonicky  
– číslo  telefonu 577 922 329, 
603 159 744, nebo osobně 
v sídle společnosti v době 
od 6.00 do 14.00. Osobní 
schůzku je nutné si vždy pře-
dem sjednat telefonicky.

In
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V ZŠ TGM se uskutečnila 
přednáška pro žáky 8. a 9. 
ročníků. Jak už název napo-
vídá, ústředním tématem byl 
virus HIV a s ním spojená 
nemoc AIDS. Alarmující 
statistiky ukazují, že v České 
republice přibylo v minulém 
roce 266 lidí nakažených 
virem HIV. Podle Státního 
zdravotního ústavu jde o nej-
větší roční nárůst za posled-
ních třicet let. 

I zmiňovaná varovná čísla 
nás vedla k tomu, abychom 
v naší škole uspořádali tuto 
akci. Nešlo však pouze o zá-
kladní informace, které si 
každý snadno může vyhledat 
na internetu. V dvouhodino-
vém bloku se přednášky vy-
nikajícím způsobem zhostil 
lektor, kazatel a ředitel křes-
ťanské organizace ABATOP 
Tomáš Řehák. Člověk, který 
se osvětovou činností v rám-

ci problematiky AIDS dlou-
hodobě zabývá a jen v roce 
2015 přednášel pro více než 
pětadvacet tisíc posluchačů. 
Z jeho informací bylo patr-
né, že se velmi často setkává 
s lidmi, které nemoc postihla, 
a snaží se jim pomáhat všemi 
dostupnými prostředky. 

Svým vypravěčským 
uměním dokázal zaujmout 
všechny zúčastněné včetně 
přítomných učitelů. I při tak 

závažném tématu se čas-
to ozýval z učebny hlasitý 
smích, kdy přednášející dané 
téma vtipně odlehčil a přes-
ně vystihl smýšlení dnešních 
teenagerů. Všechny informa-
ce byly podloženy skutečný-
mi příběhy. 

K zajímavosti také přispě-
la poutavá videa a prezen-
tace, které doprovázely celý 
program. V průběhu došlo 
i na řadu souvisejících té-

mat jako láska, sexuální ži-
vot -náctiletých, drogy apod. 
K žákům se tak prostřed-
nictvím přednášky dostalo 
mnoho důležitých informací, 
které mohou přispět k jejich 
odpovědnému chování při 
navazování vztahů.  Panu Ře-
hákovi velmi děkujeme a tě-
šíme se v budoucnu na další 
setkání. 

 Mgr. jan fojtÍk
 ZŠ T. G. Masaryka

Světlo naděje v temnotě AIdS – zajímavá přednáška pro žáky

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

Zápisy do MŠo pro školní rok 2016/17
25. 4. až 26. 4., 10–16 hodin:

Zápis do loGoPEdIcké tŘÍdY 11. 5., 13–16 hodin:
(zde se dostaví i děti přijaté do MŠo na doporučení logopedky)

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

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

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

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

 

Střední průmyslová škola Otrokovice 
je jediná škola v České republice, která 
se podílí na spolupráci v projektu Tea-
cher 2020 společně s dalšími 9 partnery 
z 5 zemí Evropské unie. Tématem je 
podpora podnikavosti a podnikavého 
myšlení u studentů i učitelů. Součástí 
výjimečného projektu je tvorba intelek-
tuálních výstupů s důrazem na plánová-
ní a hodnocení aktivit studentů i učitelů, 
tvorba metodik, znalostní aliance a do-
poručení pro Evropskou komisi. „Jsme 
velmi hrdí na naše zahraniční partnery. 
Poprvé se škola z našeho regionu za-
pojila do akademických činností pres-
tižních vzdělávacích institucí, jako je 
Univerzita v Glasgow, Univerzita v Gi-
roně či Univerzita Pitesti v Rumunsku. 
Vnímám to jako významný přínos pro 
vzdělávání v celém Zlínském kraji,“ 
sdělil ředitel Střední průmyslové školy 
Otrokovice Libor Basel.

V Evropské unii trvale sílí zájem 
o téma podnikavosti ve školství. Cílem 
je učit děti a mladé lidi způsobem, který 
vyhovuje jejich potřebám a rozvíjí je-
jich dovednosti pro vzdělávání, profesní 
i osobní život.

Podnikavost můžeme definovat jako 
schopnost vidět příležitost a schopnost 
tuto příležitost využít. Mladí lidé musejí 
být připraveni na svět, který se rychle 

mění. Mnoho pracovních míst a pro-
fesí, které jednou budou vykonávat, 
ještě neexistuje. Dá se také předpoklá-
dat, že během svého života budou mít 
několik zaměstnání. Proto musejí mít 
takové znalosti, dovednosti a postoje, 
aby se dokázali vyrovnat se změnami, 
nepředvídatelnou budoucností, mož-
nými úspěchy či neúspěchy či zklamá-
ními pozitivním způsobem. A aby byli 
připraveni neustále se učit a pracovat 
na svém seberozvoji.

V České republice zatím existuje 
pouze minimální podpora v rozvoji 
podnikavosti, inspirovat se ale naštěstí 
můžeme právě v zahraničí. Tématu se 
věnuje Evropská komise, dokumenty 
pro podporu zvyšování míry podnika-
vosti najdeme v celé řadě evropských 
států (Zelená kniha, Agenda z Osla, 
Akční plán podnikání, Evropa 2020, ET 
2020).

Také v Otrokovicích potřebujeme 
lidi, kteří jsou podnikaví bez ohledu 
na jejich zvolenou profesní dráhu. Pod-
nikavé myšlení a postoj jsou potřeba 
rozvíjet od nejútlejšího věku. Posílení 
tématu podnikavosti ve vzdělávání po-
vede k osobnímu růstu dětí a mládeže, 
v konečném výsledku může výrazně 
zlepšit jejich životní šance a volby.  

jana vodáková,  SPŠ Otrokovice

Před pěti lety dostalo několik 
studentů Gymnázia Otrokovice 
nápad uspořádat přehlídku stu-
dentských zájmových činností. 
Zrodil se GOfest. A přestože 
autoři nápadu se pomalu blíží 
k promoci,  GOfest žije vlast-
ním životem dál.

Jednu únorovou sobotu 
tradičně patří budova školy 
studentům, a tak tomu bylo 
i v sobotu 27. února. To oni 
sami vytvořili rozvrh aktivit, 
výstav a představení, vše vy-
mysleli, nazkoušeli a secvičili, 
nainstalovali výstavy, připra-
vili občerstvení a přišli se ba-
vit. Jistě, ve škole jsou ten den 
i učitelé, ale jen v roli diváků 
a jakési pojistky při náhlém 
problému. Přicházejí rodiče, 
sourozenci a přátelé studentů, 
a protože vstup je volný, tak 
i kolemjdoucí, kteří si všimli, 
že ve škole se něco děje. 

A další velká společenská 
akce je za dveřmi – 12. dub-
na se koná 47. ročník Festi-
valu gymnáziálních souborů 
v Otrokovické BESEDĚ, od 9 
hodin, slavnostní akademie od 
18.30 hodin.
 Mgr. Eva Svobodová, 
 Gymnázium Otrokovice

Studenti pořádali Gofest

V den jejich prvního vysvěd-
čení jsme se s nimi poprvé 
potkali. S prvňáky, kteří nám 
možná připomínali nás před 
naším prvním vysvědčením. 
Poté, co jsme přišli do třídy, 
našel si každý z nás prvňá-
ka, o kterého se bude starat 
do ukončení základní školy. 
Nejdříve jsme se seznámili 
a ve smíšených skupinkách 
jsme se bavili o tom, kdo 
má jaké zájmy, co ho baví 
ve škole i mimo ni, kolik kdo 
má sourozenců… Zkrátka, 
zjistili jsme, že „malí“ i „vel-
cí“ máme mnoho společného.

Po přečtení napínavého pří-
běhu o záhadné dámě, která 
chodí v bílém a zjevuje se jen 
jednou do roka prvňáčkům, 
jsme ve skupinkách s prv-
ňáčky vytvářeli bílou paní 
z barev, látek a papíru. Pak 
také prvňáci museli vyluštit 
tajenku. A aby měli nějaké 
dobrodružství, vzali jsme je 
po jednom na stezku odvahy 
za bílou paní. Po napínavé 
cestě a setkání s bílou paní 
ve sklepení naší školy se 
prvňáci se sedmáky na chví-
li rozloučili, aby si mohli 

„malí“ rozdat ve třídách svá 
první vysvědčení, a my „vel-
cí“ jsme šli nachystat jídel-
nu ke slavnostnímu obědu.  
Každý sedmák toho svého 
prvňáčka v jídelně obslou-
žil, přinesl mu oběd ke stolu 
a ještě „velcí“ obdarovali ty 
„malé“ čokoládovým kinder 
vajíčkem a vlastnoručně vy-
robeným krokodýlkem z ko-
rálek (mimochodem – korál-
kování byla velmi náročná, 
dlouhá a piplavá práce, kte-
rou kupodivu i kluci nakonec 
zvládli, a prvňákům se dáre-
ček moc líbil).

A na závěr pár ohlasů 
od těch, pro které byla celá 
akce připravena. Zeptali jsme 
se v prvních třídách, jak se 
jim s námi líbilo:
„Mám nového velkého kama-
ráda.“
„S velkým kamarádem jsme 
luštili tajenku.“
„S velkými kamarády mě ba-
vilo vyrábět.“
„Velký kamarád mně pomo-
hl, když jsem zapomněl heslo 
pro bílou paní.“
„Líbilo se mi úplně všecko, 
i ten strach, když jsem šel 

za bílou paní.“
„Super oslava 1. vysvědče-
ní!“
„Překvapení ve školní jídel-
ně, super jídlo, krásná výzdo-

ba stolů, obsluha jak v restau-
raci!“
 Marie PálENÍková, 
 Alice PujINová, 
 žákyně 7. A, ZŠ Mánesova

Respekt a spolupráce: sedmáci přinesli prvňáčkům i oběd

teacher 2020: na cestě k podnikavosti nejen v českém školství
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Žáci naší školy se ve školním 
roce 2015/2016 zúčastnili 
prestižního přeboru žáků zá-
kladních škol ve florbalu v ka-
tegorii starších žáků. A dosáhli 
zde mimořádného výsledku, 
když se probojovali až do kva-
lifikace na republikové finále, 
kde obsadili výborné 2. místo. 
Ale popořadě.

Cesta celým turnajem pro 
nás začala již 25. listopadu 
v okrskovém kole v ZŠ Že-
lechovice. Naši žáci bojovali 
s týmy ZŠ Želechovice (vý-
hra 3:1), ZŠ Fryšták (výhra 
5:1) a se silným soupeřem – 
s chlapci ze sportovní školy 
Komenského II. Zlín. S nimi 
jsme po urputném boji remizo-
vali 1:1, což nám stačilo k cel-
kovému vítězství. Náš tým 
tedy postoupil do okresního 
kola soutěže.

Okresní kolo se uskutečnilo 
1. prosince na ZŠ Mánesova 
v Otrokovicích. Zde se sešlo 
pět nejlepších týmů okresu 
Zlín. Byly to týmy ZŠ Máne-
sova Otrokovice, ZŠ Slušovi-
ce, sportovní ZŠ E. Zátopka 
Zlín, ZŠ Kvítková Zlín a naší 
školy ZŠ TGM Otrokovice. 
Naši chlapci na začátek vyhrá-
li s týmem ZŠ Slušovice 2:0, 
poté remizovali s týmem ZŠ 
Mánesova 0:0, dále vybojovali 
klíčový zápas s hráči ZŠ E. Zá-
topka Zlín, když vyhráli těsně 
1:0. Vše jsme dokončili vítěz-
stvím nad týmem ZŠ Kvítková 

Zlín 1:0 a skončili na celko-
vém 1. místě. Tým naší školy 
se v nejsilnější kategorii opět 
po několika letech probojoval 
do krajského kola této soutěže!

Na krajské kolo soutěže jsme 
cestovali 14. ledna do Uher-
ského Brodu. Tam jsme se po-
stupně utkali se 3 týmy – vítězi 
okresních kol Zlínského kraje 
– sportovní ZŠ z Uherského 
Hradiště, ZŠ Oskol Kroměříž 
a ZŠ Vsetín-Rokytnice. V prv-
ním zápase s týmem ZŠ Oskol 
Kroměříž vyhráli naši žáci 
po velkém boji 3:2, ve dru-
hém zápase jsme remizovali 
se sportovní ZŠ z Uherského 
Hradiště 1:1 a poslední zápas 
se ZŠ Vsetín-Rokytnice vyhrá-
li naši žáci 3:1. Tímto jsme se 
stali vítězi krajského kola tur-
naje a postoupili na kvalifikaci 
do republikového finále.

A je tu kvalifikace na repub-
likové finále, na které jsme se 
tak moc těšili! Ráno 23. úno-
ra jsme autobusem odjížděli 
do Opavy a přemýšleli, jak moc 
těžcí soupeři nás nyní čekají. 
Střetly se tři týmy – vítězové 
krajských kol – ze Zlínského, 
Olomouckého a Moravsko-
slezského kraje. První zápas 
vyhráli naši žáci 3:2 se ZŠ 
z Opavy. Finálový zápas o po-
stup do republikového finále 
skončil bohužel pro náš tým 
těsnou prohrou 1:2 se sportov-
ní ZŠ z Přerova. Obsadili jsme 
tedy celkově 2. místo v rámci 

tří krajů. Jedná se o ojedinělý 
úspěch žáků naší školy. I když 
jsme běžná základní škola, do-
kázali jsme postupně vyřadit 
týmy čtyř sportovních škol 
a celorepublikové finále nám 
uniklo vlastně jen o vlásek.

Rád bych v této souvislosti 
zmínil několik atributů, které 
nám byly v našem úsilí nápo-
mocny. V první řadě to byla 
a je podpora vedení naší školy, 
dále skutečnost, že někteří naši 
hráči trénují a hrají za florba-

lový klub Panthers Otrokovice 
a nesmím zapomenout na zá-
služnou práci učitele Vlastimi-
la Bukovjana, který již mnoho 
let organizuje na své škole 
Otrokovickou florbalovou ligu 
a mnoho turnajů, které nám 
slouží k tréninku a možnos-
ti pravidelně porovnávat své 
dovednosti s těmi nejlepšími 
týmy našeho regionu.

Nejvíce bych však vyzdvihl 
žáky – hráče našeho úspěš-
ného týmu. Nejenom, že pra-

videlně podávali vynikající 
výkony, ale ke své hře přidali 
i slušné a bezproblémové vy-
stupování během celého tur-
naje. Zároveň si cením i jejich 
schopnosti hrát vždy v duchu 
fair play. Tímto skvěle repre-
zentovali nejen naši školu, ale 
také naše město. Zkrátka dělali 
mi jenom radost.Proto bych 
jim chtěl na závěr ještě jednou 
poděkovat.
Mgr. Richard fRItScHER, 
 učitel a vedoucí družstva

Pod záštitou starosty města 
Otrokovice Jaroslava Budka 
a předsedy KFS Zlín Vlasti-
míra Hrubčíka se v sobotu 13. 
února uskutečnil již 11. ročník 
mezinárodního turnaje žáků 
U13 v halové kopané – Memo-
riál Miroslava Hlobila. Kvalit-
ně obsazeného turnaje se kro-
mě tuzemských družstev FC 
Fastav Zlín, SK TVD Slavičín, 
SK Zlín 1931,  SFK Elko Ho-
lešov a pořádajícího SK Baťov 

1930 zúčastnily i mladé naděje 
ze slovenského celku  Loko-
motíva Trnava. 

Turnaj se hrál systémem  
každý s každým a herně i vý-
sledkově se nejvíce dařilo 
právě slovenskému družstvu 
Lokomotíva Trnava, které 
všechny své zápasy vyhrálo 
a po zásluze obsadilo 1. místo. 
Mnohem vyrovnanější boj se 
rozpoutal o další medaile, kde 
o konečném pořadí při rovnos-

ti bodů nakonec rozhodovalo 
skóre. To měli nejlepší chlapci 
z Fastavu Zlín, kteří obsadili 
2. místo, na 3. příčce pak sta-
nulo družstvo FC TVD Slavi-
čín a nevděčná „bramborová“ 
medaile zůstala pro hráče SFK 
Holešov. Pořádajícímu druž-
stvu SK Baťov 1930 se tento-
krát výsledkové příliš nedaři-
lo, když obsadilo v konečném 
účtování až 6. místo. 

Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhodnocen Tomáš Slon-
čík (Fastav Zlín), nejlepším 
brankářem Tomáš Láník (SFK 
Elko Holešov) a cenu pro nej-
lepšího střelce si s 12 brankami 
vystřílel Viliam Toráč (Loko-
motíva Trnava).

Turnaj měl výbornou spor-
tovní i společenskou úroveň, 
kterou jen podtrhla osobní 
účast starosty Jaroslava Budka, 
místostarosty města Otrokovi-
ce Jiřího Veselého a předsedy 
KFS Zlín Vlastimíra Hrubčí-
ka. Starosta na závěr předal 
ceny nejlepším družstvům 
a hráčům a popřál jim mnoho 
sportovních i osobních úspě-
chů v jejich začínající fotbalo-
vé kariéře. Závěrem je potřeba 
poděkovat všem, kteří se za-
sloužili o hladký průběh tur-
naje a vyzdvihnout především 
příkladnou pomoc při zajišťo-
vání této akce ze strany města 
Otrokovice a KFS Zlín.
 Ing. Petr tRávNÍčEk, 
 člen VV SK Baťov 1930 z. s.                                                                                           

Náš skvělý tým. Stojící zleva: Richard Fritscher – vedoucí družstva, Petr Kopčil, Aleš Odstrčil, 
Jakub Zdražil, Michal Samohýl a Kryštof Zouhar. Uprostřed v pokleku zleva: kapitán týmu Martin 
Janeček, Daniel Popovský, Pavel Strachota a Dalimil Krčma. Ležící zleva: brankáři Patrik Kopřiva 
a Alexandr Lörincz. Na fotografii chybí Daniel Čamek.  foto: Zdeněk MoŠtěk

Mimořádný úspěch florbalistů ze ZŠ t. G. Masaryka otrokovice

11. ročník Memoriálu Miroslava Hlobila vyhrála lokomotíva

v zápalu boje. Mladí fotbalisté  TVD Slavičín (žlutý dres) a SK 
Baťov 1930. foto: Martina fojtÍková

Turistický oddíl TJ Jiskra Otrokovice zve širokou veřejnost na 
krátké vycházky do blízkého okolí Otrokovic. Zveme vás na mís-
ta, která pro vás možná budou nová. Každá trasa se dá i prodlou-
žit, záleží na chuti a fyzičce každého účastníka výšlapu. Procház-
ky vedou Dana Novotná a Magda Vaclová. 

dana NovotNá, předsedkyně TO TJ Jiskra Otrokovice

turisté zvou na výšlapy v okolí

termíny a trasy výletů:

2. dubna: sraz v 9.00 hod., před vlakovým nádražím v Otrokovicích
Trasa: Louky–Chlumecké rybníky–Tečovice–Otrokovice (9 km)

23. dubna: sraz v 9.30 hod., před vlakovým nádraží v Otrokovi-
cích, odjezd vlaku v 9.45 hod. do zastávky Záhlinice
Trasa: Záhlinice–Záhlinické rybníky–Kvasice (8 km).
Odjezd autobusu z Kvasic 14.26 hod.

14. května: sraz v 9.00 hod., zastávka trolejbusu u vlakového 
nádraží v Otrokovicích 
Trasa: Zlín, Stadion–Stezka zdraví–Tlustá Hora–Zlín (7 km). 
Vhodné i pro kočárky.

MotobESIP 2016 – REStARt 2016 
Město Otrokovice a spolek Czechbikers pořádají zahájení mo-
tocyklové sezony. Na programu je spanilá jízda v Otrokovicích 
a okolí. V cíli na parkovišti u Continental Barum bude připrave-
na prezentace BESIP, ČČK, PČR, Městské policie Otrokovice, 
módní přehlídka, exhibice Miroslava Lysého, hlavního instruk-
tora projektu Bezpečně na motorce a jedenáctinásobného mistra 
republiky v mototrialu, exhibiční závod mopedů, soutěže a další. 
Termín akce je 9. dubna, v případě nepřízně počasí jsou ná-
hradní termíny 16. nebo 23. dubna. Sraz: od 12.30 hod. odjezd: 
13.30 hod. Příjezd na parkoviště:14.45 hod. doprovodný pro-
gram 14.45–18.00 hod.  Popis trasy: Motocykly vyjedou z nám.  
3. května v Otrokovicích, kvítkovickou křižovatku směrem na 
Zlín, u Velkého kina odbočí vpravo a projedou Březnicí, Bohu-
slavicemi u Zlína, Šarovy, Březolupy. V Bílovicích odbočí na 
Topolnou, projedou Napajedla a přes kvítkovickou křižovatku na 
parkoviště u spol. Continental Barum. „Prosíme o opatrnost jak 
účastníky spanilé jízdy, tak i diváky a motoristy na trase,“ po-
žádala vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice 
Renáta Krystyníková. Doplnila, že od 12.00 do 13.30 hodin bude 
uzavřené parkoviště u kostela sv. Michaela a pod farou. (ano)
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Krátce po jarních prázdninách čekal 
žáky 6. ročníku Základní školy Tráv-
níky příjemný týden v přírodě Horní 
Bečvy na lyžařském výcvikovém kur-
zu (LVK). V pondělí 15. února jsme se 
natěšení vydali na cestu do horského 
hotelu Kahan, kde jsme byli ubytovaní. 
Cestou jsme si udělali zastávku na frgá-
ly, abychom nabrali energii na lyžování, 
které nás čekalo už za chvíli.

Po příjezdu jsme se vybalili a hurá 
na svah, kde jsme se pořádně rozcvičili 

a rozdělili se do tří lyžařských družstev. 
Začátečníci z trojky se během týdne na-
učili základy lyžování, pokročilé dvoj-
ky pilovaly svou jízdu a nejzkušenější 
lyžaři z jedničky si vyzkoušeli také 
různé lyžařské hry, carvingové oblouky 
a užili si spoustu zábavy. Lyžovali jsme 
na svahu Rališka a ani nám nevadilo, že 
sněhové podmínky nebyly ideální, tedy 
nebyl dostatek sněhu a teploty byly po-
někud vyšší, než jsme očekávali. 

Středeční odpočinkový den jsme si 

zpestřili procházkou k přehradě a za-
stávkou v místní cukrárně, kde jsme 
si dali horkou čokoládu. Odpoledne 
po lyžování jsme využili k besedám 
o extrémním a carvingovém lyžování, 
o přežití v zimních podmínkách a o prv-
ní pomoci, kterou jsme si také vzájem-
ně na sobě vyzkoušeli. A co s volnými 
večery? Je libo bazén, kulečník, zpívání 
s kytarou, společenské hry nebo dis-
kotéka s tanečky? My jsme si splnili 
všechna tato přání a náramně jsme si 
to užili. Během čtvrtečního dne samo-
zřejmě nesměla chybět tradiční soutěž 
ve slalomu, ze které si všichni závodní-
ci odnesli zlaté medaile a něco sladkého 
k tomu.

Ve skvělém kolektivu dětí a vedou-
cích letěl čas neúprosně jako voda a na-
jednou tady byl pátek. Domů se nám 
nechtělo, ale co se dalo dělat. Z LVK 
jsme si odvezli spoustu krásných zá-
žitků a vzpomínek. Závěrem musíme 
pochválit všechny žáky i vedoucí kurzu 
a poděkovat jim za parádní atmosféru, 
která mezi námi celý týden panovala 
a díky které jsme si ten týden na horách 
vážně užili. Mgr. Marek HŘIbňák, 
 vedoucí LVK
 Mgr. klára ŠIŠková, 
 školní psycholožka

ochutnávka z lvk 2016 aneb My jsme borci lyžaři, nejsme žádní žabaři
V lednu zača-
ly děti z Ma-
teřské školy 
Ot rokovice , 
př íspěvkové 
o r g a n i z a c e , 
odloučeného pracoviště MŠ Zahradní 
1139 navštěvovat saunu ve Wellness 
centru ve Sportovním areálu Baťov. 

Na saunování se přihlásilo dvanáct 
z celkového počtu třiadvacet dětí. Aby 
saunování mělo smysl a byl posílen imu-
nitní systém dětského organismu, děti 
navštěvují saunu pravidelně jedenkrát 
týdně a stráví zde hodinu. V době, kdy 
se děti saunují, je celý prostor wellness 
centra vyhrazen pouze jim. Vzhledem 
k tomu, že u dětí dochází k přehřátí 
velmi rychle, je i délka pobytu v sauně 
kratší. Trvá cca 8 minut, teplota se po-
hybuje okolo 85 °C. Po prohřátí se děti 
jdou osprchovat studenou vodou, doplní 
tekutiny, odpočinou si na lehátkách a asi 
po 15 minutách se celý proces opakuje. 
Saunu dětem platí rodiče, jedno dítě při-
jde saunování na dvacet korun. Průměr-
ně do sauny chodí deset dětí.

Děti si saunování velmi oblíbily 
a na každou další návštěvu se velmi těší. 
 bc. Magda ZYcHáčková, 
 ředitelka MŠO

Saunování dětí z MŠo

dva dosavadní rekordy mítinku padly: vrh koulí a skok vysoký

Mládí vpřed. Halových přeborů škol se zúčastnilo přes stovku 
mladých atletů.

Hvězdná koulařka. Emel Dereli z Turecka vrhla koulí re-
kordních 18,09 metru.

Přes překážky. Eliška Klučinová patřila mezi taháky mítinku. 
V překážkovém běhu startovala jako jediná žena.

Exhibice vozíčkářů. Letos poprvé startovali handicapovaní 
sportovci, a to na exhibici ve vrhu koulí.

Zvládl to. Bělorus Andrei Churyla pokořil dosavadní rekord 
mítinku o čtyři centimetry.  Snímky: Anna NovotNá

Skvělá atletická jména a vynika-
jící výkony, tím se mohl pochlu-
bit METAL-PS atletický mítink 
mládeže a dospělých Otrokovice 
2016. Za české sportovce to byla 
účastnice letních olympijských 
her v roce 2012 v Londýně ví-
cebojařka Eliška Klučinová. Ze 
zahraničních atletů sázeli pořa-
datelé například na Emel Dereli, 
tureckou mistryni ve vrhu koulí, 
která výkonem 18,09 metru pře-
konala dosavadní  rekord mítinku 
více než o metr a splnila kvalifi-
kační limit pro letošní  olympi-
ádu v Brazílii. Rekord  mítinku 
ve výšce mužů vylepšil  Bělorus 
Andrei Churyla na výborných  
228 centimetrů. 
„Závody se mi moc líbily. Byli zde 
silní soupeři z Mexika, Srbska, 
Polska, Turecka. Závod byl nároč-
ný, v bouřlivé atmosféře jsem měl 
zpočátku problémy s rozběhem.  
V závěru vše vycházelo, a tak je 
škoda, že jsem výšku 232 centi-
metrů nezdolal. S výkonem jsem 
však velice spokojený,“ zhodnotil 
Churyla vylepšení rekordu mítin-
ku o čtyři centimetry.

Celkem se na XVIII. ročníku 
mítinku, konaného v rámci oslav 
osmdesáti let založení atletiky 
ve městě, představilo sto jedena-
dvacet žáků a žaček v dopoledním 
programu, šedesát dětí ve finálo-
vém závodě postupové soutěže 
přípravek a osmdesát reprezentan-
tů z celkem osmi zemí. Nově se 
pořadatelům podařilo uspořádat 
soutěž handicapovaných sportov-
ců ve vrhu koulí za účasti českých 
paraolympioniků. Velký obdiv di-
váků získal slovenský handicapo-
vaný sprinter a skokan do  dálky 
Benjamin Erban, který se předvedl 
ve skvělé formě ve společných zá-
vodech v hlavním programu, kde 
usiloval o splnění limitu na parao-
lympiádu do Ria de Janeira. 

 Anna NovotNá


