
Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

  úvodní slovo

Vážení spoluobČAnÉ, 

ZPŠ nebo HPn? že nevíte, co tyto zkratky v sobě skrývají? ZPŠ neboli Zdravý pohyb do škol je 
ojedinělým projektem v České republice, který už od roku 2012 probíhá na všech třech otroko-
vických základních školách a který je zaměřen na dovednostní a pohybový rozvoj dětí 1. stupně. 
Vzhledem k neustálému snižování tělesné zdatnosti mladé populace vyhlásilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v minulém školním roce pokusné ověřování účinnosti programu za-
měřeného na navýšení pohybových aktivit žáků I. stupně základních škol s názvem Hodina pohybu 
navíc neboli HPn. Jakoby okopírovalo již probíhající otrokovický projekt. Do tohoto pokusného 
ověřování se zapojily i dvě základní školy z Otrokovic, Mánesova a T. G. M. Oba tyto projekty jsou 
realizovány po školním vyučování v rámci programu školních družin, kde pod odborným vedením 
licencovaných trenérů se žáci učí základním pohybovým dovednostem a návykům. HPn i v letošním 
školním roce probíhá jako pokusné ověřování u žáků 1.–3. tříd na vybraných školách v celé České 
republice a věříme, že bude přínosem pro vytvoření trvalého pozitivního vztahu k pohybu. Takže 
pokud své dítě přihlásíte v rámci školní družiny do ZPŠ nebo HPn, jedná se o pohybový program, 
který vašemu dítěti z hlediska základního pohybového rozvoje jenom prospěje a zábavnou formou 
tak upevní trvalejší návyk na pohybovou činnost. A o to městu Otrokovice jako zřizovateli základ-
ních škol nebo MŠMT jako ověřovateli nového projektu jde především. Právě z těchto důvodů se 
rada města rozhodla ve spolupráci s basketbalovým klubem Zlín v letošním roce otestovat, zdali by 
podobně zaměřený pohybový projekt nemohl běžet v otrokovických školkách. A tak se v letošním 
školním roce bude ověřovat a zkoušet tato možnost. Jedná se o roční zkušební dobu, ve které pohyb 
ve školkách nepojede podle zavedeného režimu ze škol, neboť je potřeba teprve ověřit, zda je možné 
oba projekty sblížit a zastřešit pod jeden. 
 vlastimil Bukovjan, člen Trenérské rady 
 aleš Prudký, předseda Trenérské rady, Zdravého pohybu do škol

23. září 2016
číslo 9 – ročník 26
zdarma – neprodejné
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Informace k volbám 12. a 13.10.2012

WWW.OTROKOVICE.CZ
z nabídky VOLBY nebo na tel. č. 577 680 230
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k vidění byl i valda. Premiéru� zažila� na� automobilo-
vém�závodě�Barum�Czech�Rally�Zlín�otrokovická�Obchodní�
ulice.�V�sobotu�27.�srpna�byla�místem�přeskupení�historic-
kých�vozidel�v�rámci�STAR�RALLY�a�následně�i�vzdále-
nou� tankovací�zónou�soudobé� rallye.�Diváci,�kteří�na� toto�
místo� přišli,� tak�mohli� vidět� auta� a� také� práci� pomocníků�
tankujících� z� barelů� pohonné� hmoty� do� závodních� strojů.��
Barumku�vyhrál�popáté�Jan�Kopecký�z�Kostelce�nad�Orlicí.�
Otrokovický�borec�Pavel�„Valda“�Valoušek�se�spolujezdky-
ní�Veronikou��Havelkovou�(na snímku)�dojeli�čtvrtí.�V�první�
desítce�se�objevila�ještě�další�posádka�spojená�s�Otrokovi-
cemi� –� řidič�Roman�Odložilík� a� spolujezdec-Otrokovičan�
Martin�Tureček�byli�desátí.��Druhým�rokem�se�také�konala�
akce� Jedu�na�dřeň,�která�má�za�cíl� získat�do� registru�dár-
ců�kostní�dřeně�nové�členy.�Pro�letošní�rok�přibylo�během� 
rallye�do�registru�430�nováčků.�V�součtu�s�loňským�roční-
kem�se�nám�podařilo�získat�pro�registr�už�1�001�potenciál-
ních�dárců.�  (ano), foto: anna novotná

Informace k volbám 7. a  8. 10. 2016

MÌSTSKÁ KNIHOVNA

� Týden�knihoven
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V�tuto�chvíli� jsou�Otrokovice�
bez� jediného� tzv.� kvízomatu.�
Ve�čtvrtek�8.�září�se�uskutečni-
la� rozsáhlá�policejní�akce,�při�
které�byla�zabavena�padesátka�
kvízomatů,� jež� se� nelegálně�
nacházely�na�území�města.
Kvízomaty� vznikly� jako�

reakce� provozovatelů� kla-
sických� herních� přístrojů�
a� videoloterijních� terminálů�
na� regulaci� zavedenou� na� zá-
kladě� novely� loterijního� zá-
kona�z�roku�2011.�Ve�stejném�
roce� s� účinností� od� 1.� ledna�
2012� schválilo� Zastupitelstvo�
města�Otrokovice�obecnou�vy-
hláškou�úplný�zákaz�zákonem�

vymezeného� hazardu� na� úze-
mí�našeho�města.�
Kvízomaty�se�provozovate-

lé�heren�snaží�obcházet�zákon.�
Jedná� se�o�zařízení,�do�které-
ho� hráč� vhodí� peníze,� zodpo-
ví� jednoduchou� otázku� a� dál�
na�nich�může�hrát�jako�na�vý-
herním�automatu.�
„Dlouhodobě� jsme� měli�

snahu� zbavit� naše� město� ne-
legálních� kvízomatů.� Město�
opakovaně� zasílalo� podněty�
na� Specializovaný� finanč-
ní� úřad,� Státní� zastupitelství�
a� Policii� České� republiky.�
Jsem�rád,�že� jsme�asi�po�roce�
dospěli� ke� zdárnému� výsled-

ku,“�vyjádřil�postoj�k�hazardu�
starosta�Jaroslav�Budek.�
„Město� Otrokovice� bylo�

s� Policií� České� republiky�
dlouhodobě� v� úzkém� kontak-
tu.� Na� základě� žádosti� jsme�
při� zásahu� poskytli� součin-
nost�takzvaně�nezúčastněných�
osob.� Jednalo� se� o� sedm� za-
městnanců� města,“� přiblížila�
spolupráci� s� policií� tajemnice�
městského� úřadu� Radana� Ze-
náhlíková.�
Součinnost�poskytla�i�Měst-

ská� policie� Otrokovice� v� po-
době�dvou�hlídek.

 romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

Město je vyčištěné od kvízomatů

společenský dům slaví 80 let
Kulturní� památka� Hotel� Ba-
ťov� –� Společenský� dům,� dílo�
architekta� Vladimíra� Karfíka,�
slaví� letos� osmdesátku.� Slav-
nostně� otevřen� byl� 1.� května�
1936,� � oslavu� nechal� součas-
ný� vlastník� na� podzim� –� nyní�
je�na�schodišti�do�1.�patra�a�v�
jeho� foyer� k� vidění� výstava�
složená� ze� tří� částí� (výstavba�

a� hosté� Společenského� domu;�
architektura�Otrokovic�a�Zlína�
a� její� tvůrci;� činnost�Závodní-
ho�klubu),�následovat�bude�od�
1.�do�30.� října�výstava�o� Janu�
Antonínu� Baťovi� a� 24.� října�
seminář� architektů� o� historii�
a� současnosti� Společenského�
domu�a�baťovské�architektury.
„Jedná�se�o�mimořádné�dílo�

naší� a� myslím,� že� i� evropské�
architektury.� Nese� také� génia�
loci� baťovského,� podnikatel-
ského� elánu� –� s� touto� moti-
vací� jsme� do� toho� vstoupili,“�
vzpomněl� na� motivaci� pro�
koupi� před� dvaceti� lety� jed-
natel� Společenského� domu,� 
s.�r.�o.�Jiří�Mikoška.

 Pokračování na straně 3

Barumka poprvé v obchodní ulici
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První den školního roku: děti se rozkoukávaly v novém prostředí

V�Otrokovicích�usedlo�1.�září�
poprvé�do�lavic�celkem�sto�tři-
aosmdesát� dětí.�Do�ZŠ�Tráv-
níky�dorazilo�šedesát�prvňáků,�
do�ZŠ�Mánesova�přišlo�devě-
tapadesát�žáků�a�nejvíce,�čty-
řiašedesát,�do��ZŠ�T.�G.�Masa-
ryka.Ve�všech�prvních�třídách�
dostaly� děti� dárky� v� podobě�
reflexního� batůžku,� který� byl�
naplněn� pastelkami,� skicáky�
a�reflexními�přívěsky.�� (red)
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Úklidové služby firem, kanceláří, 
bytů, rodinných domů, ordinací 

v Otrokovicích a okolí. 
mob: 777 123 369

www.cleartechnik-uklidy.cz

Prázdninové úpravy a rekonstrukce 
ve školských zařízeních 

Základní školy:

ZŠ Mánesova – oprava vnitřních rozvodů 
Skutečnost�920�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�1.�7.�2016–1.�8.�2016
Popis:�oprava�zdravotně�technických�instalací�
(vnitřní�rozvod�vody�a�vnitřní�kanalizace)

ZŠ Mánesova – oprava povrchu hřiště  
Skutečnost��1�100�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�1.�7.�2016–23.�8.�2016
Popis:�oprava�obrub�a�povrchu�sportovního�hřiště�s�tartanovým�
povrchem

ZŠ Mánesova – rekonstrukce elektroinstalace
Cena�za�slaboproudé�rozvody�� �� � �
Cena�za�silnoproudé�rozvody�� � �
Skutečnost�(celkem)���3�200�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�červenec–srpen�2016
Popis:�rekonstrukce�nevyhovující�elektroinstalace�a�vybudování�
nové�počítačové�sítě,�malby

ZŠ trávníky – oprava ležatých rozvodů
Skutečnost:�400�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�1.�7.�2016–22.�7.�2016�
Popis:�pokračování�opravy�ležatých�rozvodů�
instalace�zdravotechniky�

ZŠ trávníky – rekonstrukce kuchyně – zdravé stravování 
Skutečnost:��850�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�srpen�2016
Popis:�částečná�rekonstrukce�a�dovybavení�školní�kuchyně�pro�
zabezpečení�zdravého�stravování

ZŠ t. G. M. – rekonstrukce šaten
Skutečnost�1�700�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�1.�7.�2016�–�23.�8.�2016
Popis:� nahrazení� společných� ocelových� šaten� samostatnými�
skříňkami�a�související�stavební�úpravy�(výměna�podlah,�obkla-
dů�stěn,�podhledu,�malby�atd.)

Mateřské školy:

MŠ j. jabůrkové – rekonstrukce kuchyně
Skutečnost�1�070�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�červenec–srpen�2016
Popis:�stavební�rekonstrukce�školní�kuchyně,�modernizace�

MŠ j. Žižky – rekonstrukce kuchyně
Skutečnost�763�000�Kč�vč.�DPH
Realizace:�červenec–srpen�2016
Popis:�stavební�rekonstrukce�školní�kuchyně,�modernizace
 (ste)

ruku na to. Vyšňořené prvňáčky doprovodili do tříd rodiče. nejen  
v ZŠ T. G. M. –  všech školách je také přivítali zástupci města, kteří jim 
dali neonový pytlík plný praktických dárků. Děti slíbily, že se budou 
vzorně učit a hned nato šly omrknout, co že to od města dostaly. 

kouzla a čáry. Prvňákům v ZŠ Trávníky zpestřil první vyučovací hodinu opravdový kouzelník. 
Za obrovského nadšení malých diváků dokázal třeba změnit převlek, tvořit zvířátka z balonků 
anebo proměnit balonek v holubici. Zpětky udělat jedničku ale asi nesvede ani on.

hned to vyzkoušíme. Po první hodině strávené ve škole je potřeba všechny učební pomůcky 
a dárky  posklízet. Prvňáčci v ZŠ Mánesova při té příležitosti zkoušeli, zda a jak se dá nosit  
neonový vak darovaný dětem zástupci radnice.
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Třináct� zraněných� si� vyžádala�
nehoda,� která� se� stala� předpo-
slední�den�prázdnin�v�Otroko-
vicích� na� ulici� Zlínská.� Řidič�
narazil� s� trolejbusem� do� slou-
pu� trakčního� vedení,� přičemž�
na�něj�najel�a�přední�polovinou�
zůstal� zaklíněný� stát� v� úhlu�
asi� čtyřiceti� stupňů.� Záchra-
náři� ošetřili� třináct� zraněných,�
kteří� v� trolejbusu� cestovali.�
Jednu�zraněnou�ženu�transpor-
toval� vrtulník� do� lékařského�
zařízení,�sanitky�vezly�zraněné�
do� nemocnic� ve� Zlíně,� Uher-
ském� Hradišti� a� Kroměříži.�
Dopravní� policisté� vyčíslili�
předběžnou�škodu�na�3,5�mili-
onu�korun.�
„Příčina�dopravní�nehody�je�

v�šetření�policistů.�Nemůžeme�
vyloučit� zdravotní� indispozi-
ci� řidiče� trolejbusu,� kterého�
ošetřili� záchranáři� s� lehkým�
zraněním.� Dechová� zkouška�
na� přítomnost� alkoholu� u� něj�
byla� negativní,“� komentovala�
mluvčí� zlínské� policie� Moni-
ka� Kozumplíková.� Komuni-
kace� ze� Zlína� do� Otrokovic�
byla� několik� hodin� uzavřená�

v�obou�směrech.�Zastaven�byl�
také� vlakový� provoz� na� trati�
Otrokovice–Vizovice.� Krátce�
po� půl� třetí� odpoledne� přije-
la� na�místo� speciální� technika�
k�vyproštění�trolejbusu.�Krimi-
nalisté� šetří� dopravní� nehodu�
jako� zločin� obecné� ohrožení�
z� nedbalosti.� Trestní� zákoník�
v�tomto�případě�stanoví�trestní�
sazbu�od�dvou�do�osmi�let�od-
nětí�svobody.�

„Velmi� nás� mrzí,� že� došlo�
k� havárii,� a� zejména� že� při� ní�
byli� zraněni� cestující.� Všem�
poškozeným� bych� se� chtěl�
jménem� dopravní� společnosti�
omluvit.�Jsme�samozřejmě�pro�
podobné� mimořádné� události�
řádně� pojištěni.� Poškozeným�
se� dostane� náležitého� odškod-
nění,“� řekl� ředitel� Dopravní�
společnosti� Zlín� –� Otrokovice�
Josef�Kocháň.� �(red)

otrokovická Charita slaví 25 let
Charita� sv.� Anežky� si� letos� připomíná� 25.� výročí� činnos-
ti� v� Otrokovicích� a� okolí.� Oslavy� proběhnou� v� pondělí� 
26.� září� od� 8� do� 16� hodin� u� fontány� na� náměstí� 3.� května,�
kde� bude� rozdávána� polévka� a� teplé� nealko� nápoje� všem� ko-
lemjdoucím.� Součástí� bude� také� infostánek,� který� zájem-
cům� představí� činnost� minulou� i� současnou.� Následující� den,�
v� úterý� 27.� září,� pak� budou� všem� zájemcům� představeny� od� 
9�do�16�hodin�služby�a�činnosti�Charity�sv.�Anežky�v�rámci�dne�
otevřených�dveří.�Oslavy�vyvrcholí�slavnostní�mší�svatou�u�příleži-
tosti�svátku�sv.�Anežky�české,�patronky�Charity,�14.�listopadu�v�17�
hodin�v�kostele�sv.�Vojtěcha.��„Charita�sv.�Anežky�Otrokovice�po-
skytuje�pomoc�potřebným�v�nouzi�bez�rozdílu�rasy,�vyznání�a�ná-
rodní�či�sociální�příslušnosti,�a�to�již�od�roku�1991.�Základním�po-
sláním�je�prostřednictvím�milosrdné�lásky�pomáhat�lidem,�kteří�se�
ocitli�v�těžké�životní�nebo�sociální�situaci,�podporovat,�doprovázet�
a�motivovat�je�k�využívání�vlastních�schopností�a�sil.�Potřebností�se�
rozumí�zejména�situace�nebo�stav�ohrožení,�tísně,�krize,�nouze,�zá-
vislosti�nebo�jiného�oslabení�či�vyloučení�člověka�z�běžného�života�
a�předcházení�těmto�stavům�a�situacím,“�uvedl�zástupce�vedoucího�
Charity�sv.�Anežky�Jiří�Vlček.�� (red)

Město má mapu bezbariérových přístupů a tras
Zda� je� nutné� překonávat� schody,� terénní� nerovnosti� nebo� jiné�
překážky�ve�městě,� si�mohou�nově�najít� zájemci�na�webových�
stránkách�Otrokovic.�Které�budovy�a�místa�jsou�bezbariérové,�lze�
ověřit� na�www.otrokovice.cz�v� sekci�Město� a�okolí�>�Mapové�
služby�>�Mapa�bezbariérových�přístupů.�Tuto�službu�ocení�ze-
jména�osoby�používající�vozík�pro�invalidy�nebo�berle,�lidé�s�těž-
kým�smyslovým�postižením,�ale�také�rodiče�s�kočárky.�Mapa�ba-
revně�rozlišuje�přístupnost�chodníků,�veřejných�budov,�jako�jsou�
restaurace,�úřady,�hotely,�sportovní�zařízení,�ale� také�WC�nebo�
bankomaty.�„Mapa�byla�zpracována�podle�metodiky�Pražské�or-
ganizace�vozíčkářů,�čímž�jsme�dosáhli�unifikace�v�rámci�České�
republiky,“�říká�místostarosta�města�Jiří�Veselý.�  (ste)

Pátrání po otrokovickém kroji už má první výsledek
Pracovnice�Turistického�informačního�centra�
(TIC)�Otrokovice�se�zabývají�otázkou,�jak�vy-
padal�otrokovický�kroj.�Studují�dostupné�pra-
meny,� tematické� vlastivědné� revue� a� články�
zaměřené�na�kroje�z�okolí.� „Nejdůležitějším�
zdrojem� jsou� rodinné� archivy� starousedlíků�
či� jejich�potomků,� kteří� s� námi� spolupracují�
a�pomáhají�nám�nashromáždit�větší�množství�

fotografií,�tak,�aby�bylo�možné�z�nich�učinit�závěry.�Díky�této�čin-
nosti�máme�možnost�vysledovat�určité�prvky�na�krojích�a�postupně�
se�probojovat�k�tomu�nejpravděpodobnějšímu�vzhledu�původního�
otrokovického�kroje,“�uvedla�pracovnice�TIC�Otrokovice�Jarmila�
Ransdorfová.�Městem�koluje�několik�snímků�opatřených�štítkem�
„otrokovický� kroj“,� avšak� oděvy� na� nich� zachycené� pocházejí�
mnohdy�z�jiného�regionu.�V�bádání�se�tedy�objevují�i�falešné,�za-
vádějící,�na�druhou�stranu�obohacující,� stopy.�„Prosíme�rodáky,�
patrioty,�potomky�pamětníků�–�pokud�vlastníte�jakýkoliv�materiál,�
který�by�nám�dopomohl�dopátrat�se�k�podobě�místního�kroje,�a�jste�
ochotni� jej� poskytnout,� kontaktujte� Turistické� informační� cent-
rum�buď�osobně�v�Otrokovické�BeSeDě,�na�e-mailové�adrese:� 
predprodej@beseda.otrokovice.cz,�nebo�na�telefonu�577�118�103.�
Každé�nové�informace�si�nesmírně�ceníme,“�požádala�Ransdorfo-
vá,�která�ukázala�i�hmatatelný�výsledek�takového�pátrání.�Za�čer-
venou�stuhu�s�květinovými�a�polními�motivy�děkují�Pavle�Vodico-
vé�z�Otrokovic.�Jde�o�takzvané�„pe-le�me-le�tří�regionů“,�o�kterém�
píše�otrokovický�kronikář�Theodor�Láník.� �(red)

aktuálně Z Města

víCe aktualIt na www.otrokovICe.CZ
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Od� 5.� září� se� provádějí� údrž-
bářské� práce� na� úseku� dálni-
ce� D55,� severovýchodní� části�
obchvatu� Otrokovic.� Řidiči�
by�měli�věnovat�zvýšenou�po-
zornost� dopravnímu� značení.�
Rekonstrukce� je�plánována�do�
konce�října.
„Práce� budou� probíhat� na�

úseku�dálnice�od�křižovatky�–�
sjezdu�a�nájezdu�u�Otrokovic�u�
exitu�30�po�křižovatku�se�silni-

cí� I/49�u�exitu�32�včetně�sjez-
dů� a� nájezdů.� Objízdné� trasy�
budou�značeny�podle� toho,�ve�
kterém�místě�se�aktuálně�bude�
rekonstruovat,“� informoval�
vedoucí�odboru� rozvoje�města�
František�Žák.
Rekonstrukce� vozovky� je�

rozdělena� do� tří� etap,� přičemž�
každá� z� nich� si� vyžádá� nové�
přechodné� značení.� „Řidiče�
žádáme,� aby�věnovali� doprav-

nímu�značení�zvýšenou�pozor-
nost� po� celou� dobu� probíhají-
cích� prací,“� zdůraznil� vedoucí�
odboru.
Značení� omezující� jízdu�

bylo� na� nyní� opravovaném�
úseku� už� několik�měsíců� před�
zahájením� rekonstrukce� povr-
chu.�Mohly�za�to�právě�výtluky�
a�koleje�ve�vozovce.�

 romana stehlíková,
 mluvčí Otrokovic

na d55 se konečně provádějí opravy

vážná, ale bezesporu kuriózní nehoda: trolejbus vyjel na sloup

Předčasná konečná. Pasažéři, kteří cestovali v zadní části vozu, 
si za svou volbu mohli poděkovat. Přední část trolejbusu skončila 
ve vzduchu, opřená o nahnutý sloup.  Foto: anna novotná

společenský dům slaví 80 let
dokončení ze strany 1 
Během� slavnostní� vernisáže�

9.� září� připomněli� řečníci� také�
samotné�otevření�domu,�návště-
vu�prezidenta�edvarda�Beneše,�
bohatou� činnost� Závodního�
klubu�–�předchůdce�Otrokovic-
ké� BeSeDY,� na� porevoluční�
chátrání�i�povodně�v�roce�1997,�
znovuotevření� v� roce� 1998�
a�také�vstup�mezi�nemovité�kul-
turní�památky�v�roce�2014.�
Součástí� slavnostního� za-

hájení� výstavy� byla� prohlídka�
Společenského� domu� včetně�
vyhlídky�z�horní�terasy,�doplně-

ná�přednáškou�o�životě�v�době�
rozmachu�baťovského�impéria.��
A�jaká�je�současnost�této�pa-

mátky?� Do� značně� rozsáhlého�
objektu,�kde�je�nyní�tříhvězdič-
kový�hotel,�služby�a�restaurace,��
zatím� firma� investovala� přes�
padesát� milionů� korun.� I� díky�
uvedení� na� seznam� kulturních�
památek�jednatel�doufá,�že�do-
sáhne�na�dotace,�které�by�byly�
vítanou�finanční�injekcí.��
„Potřebovali�bychom�dalších�

padesát� až� sedmdesát�milionů,�
aby�byl�důstojným�místem�pro�
hosty� a� občany�Otrokovic,“� je�

si�vědom�Mikoška.�Při�dalších�
úpravách�osmdesátileté�památ-
ky�chce�ctít�a�zachovat�funkcio-
nalistickou�podobu�nemovitosti�
už� jen� proto,� že� i� mezi� hotely�
je� funkcionalistická� stavba�
raritou.� „Z� této� architektury�
je� cítit� jednoduchost,� přímost,�
přesvědčivost,�vytrvalost�a�také�
nadhled� a� prostor,� který� dává�
člověku,“� � doplnil� Mikoška�
s� tím,� že� v� budoucnu� by� na-
příklad� rád� ve� Společenském�
domě�viděl� také� sídlo� instituce�
pro� vzdělávání� podnikatelů.  
 (ano)
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Za námi stojí výsledky

jízdné pro žáky  
a seniory zdarma

Paeddr. Petr  
navrátil 

kandidát  
na hejtmana

mgr. milena  
kovaříková

mgr. Pavel  
Růžička

V� pátek� 26.� srpna� uspořádal� otrokovický� umě-
lecký�spolek�Rozumění�již�5.�ročník�veřejné�Vý-
stavy�na�louce.�V�okolí�soukromé�chalupy�v�ka-
tastru�Žlutavy�byly�v�exteriéru�vystaveny�obrazy,�
sochy,�grafiky,�fotografie�a�keramika�tři�spolků.�
Vystavoval� Valašský� názor,� Fotoklub� Beseda 

a�organizátoři�–�spolek�Rozumění.�Dobrou�atmo-
sféru� umocňovaly� melodie� skupiny� Hostband.�
Nevšední�výstavní�prostředí�navodilo�velmi�pří-
jemnou�atmosféru�pro�setkání��přátel. 
 jiří holuB,�Rozumění 
 Foto: anna novotná
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umělecké spolky představily svá díla na loucetýden knihoven nabídne 
pestrou zábavu i poučení

23.�října,�8.30–9,�11.30–12,�před�kostelem�sv.�Michaela

MIsIjní jarMark
Jarmark,�jehož�veškerý�výtěžek�bude�použit�na�papežská�misijní�díla.�Koná�se�za�podpory�města�

Otrokovice,�římskokatolické�farnosti�Otrokovice,�TOM�1412,�1419.

S� velkou�
p e č l i v o s t í�
se� také� letos�
p ř i p r a v u j í�
pracovnice�
Odboru�škol-
ství�a�kultury�
MěÚ� Otro-
kovice,� od-
dělení� měst-
ské� knihovny� na� už� dvacátý�
ročník�Týdne�knihoven.�Pořá-
dají�jej�od�3.�do�7.�října.�Opět�
nebudou� chybět� cestopisné�
besedy,�přednášky,�burza�knih�
či� pasování� druháčků� na� čte-
náře.� �V�daném� týdnu�budou�
mít� nově� registrovaní� klienti�
knihovny�roční�členství�zdar-
ma� a� těm,� kteří� vrátí� knihy�
po� termínu,� jsou� v� ten� týden�
odpuštěny�pokuty.�
V� pondělí� a� středu� 3.� a� 5.�

října�mezi� 10.� a� 17.� hodinou�
se�v�obřadní�síni�radnice�koná�
burza�starých�knih.�
„Zájemci,� kteří� mají� doma�

knihy,� které� již� nechtějí� a� je�
jim� líto� je�vyhodit,� je�mohou�
bezplatně� poskytnout� do� této�
burzy.� Knihy� mohou� nosit�
v� pracovních� dnech� od� 19.�
do�30.�září�do�městské�knihov-
ny,� hlavní� půjčovny� na� nám.�
3.� května� 1340� v� budově�
městského� úřadu,“� informo-
vala�vedoucí�Městské�knihov-
ny�Otrokovice�Radka�Jarková.�

Knihy� budou�
na�burze�k�do-
stání� za� ma-
nipulační� po-
platek� deset�
korun�za�kus.
V� hlavní�

půjčovně� se�
pro� veřejnost�
koná� tradič-

ní� setkání� se� členy� Veteran�
Tourist� Clubu,� a� to� ve� čtvr-
tek�6.�října�od�9�do�11�hodin,�
a�v�ten�samý�den�také�v�Měst-
ské�galerii�od�16�hodin�beseda�
s�cestovatelem�Jiřím�Sladkým�
nazvaná�Írán�–�pohled�do�zá-
kulisí.�
„Pestrý�program�bude� také�

v� pobočce� v� erbenově� ulici�
na� Baťově.� V� úterý� 4.� října�
od�15�hodin�si�mohou�zájemci�
poslechnout� přednášku� evy�
Matulové� Karmalogie� aneb�
Čísla� řeknou� vše.� A� po� celý�
říjen� je� v� prostorách� poboč-
ky� v� erbenově� ulici� možno�
zhlédnout� výstavu� koláží�
Jany� Černochové,“� sdělila�
Jarková.
Týden� knihoven� doplní�

akce� pro� školy,� jako� je� pa-
sování� žáků� druhých� roč-
níků� všech� ZŠ� na� čtenáře�
a� beseda� Lovci� mamutů�
s� Liborem� Balákem� pro� 
4.�ročníky�základních�škol.�

 anna novotná
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz 
v sekci dokumenty města. 

Z jednání rady města otrokovice

V� srpnu� řešili� strážníci�Městské� policie�
Otrokovice� (MP)� celkem� 665� případů,�
a� to� 179� přestupků� na� úseku� dopravy,�
součinnost� při� zajištění� místa� třech� do-
pravních� nehod,� byl� zadržen� jeden� ři-
dič� pod� vlivem� alkoholu,� zjištěno� bylo� 
47�přestupků�proti�veřejnému�pořádku�(ne-
uposlechnutí�výzvy,�rušení�nočního�klidu,�
veřejné�pohoršení,�znečištění�a�zábor�ve-
řejného�prostranství,�černá�skládka).�Bylo�
provedeno�72�kontrol�na�dodržování�ve-
řejného�pořádku,�zjištěno�18�případů�po-
rušení�obecně�závazné�vyhlášky�(OZV),� 
provedeno� 10� kontrol� majitelů� psů� za-
měřených� na� dodržování� OZV.� Řešeno�
9� přestupků� proti� občanskému� souži-
tí,� 12� drobných� krádeží� v� obchodech,�
8� přestupků� proti� majetku.� V� měsí-
ci� srpnu� bylo� zjištěno� jedno� vozidlo,�
které� je� dočasně� nezpůsobilé� provozu�
na� pozemních� komunikacích.� Strážní-
ci� asistovali� při� zdravotních� potížích� 
2� občanů.� Strážníky� byli� odchyceni� 
3�volně�pobíhající�psi,�u�všech�psů�se�po-
dařilo� zjistit� majitele� a� nalezení� psi� jim�
byli�předáni.�Bylo�provedeno�21�kontrol�
na� dodržování� zákona� k� ochraně� před�
škodami� působenými� tabákem,� alkoho-
lem� a� jinými� návykovými� látkami.�V� 5�
případech� spolupracovaly� hlídky� MP�

na�případech�s�Policií�ČR.�Ve�4�případech�
zabezpečovali�strážníci�MP�místo�trestné-
ho�činu.�V�srpnu�byla�zjištěna�dvě�vozi-
dla�vykazující�známky�vraku�dle�definice� 
§�19,�zákona�č.�13/1997�Sb.�
Strážníci� dohlíželi� na� dodržování� ve-

řejného� pořádku� při� konání� veřejných�
kulturních� a� sportovních� akcí:� Srpnová�
noc� –� areál� Rybářského� svazu� Štěrko-
viště,�Srpnová�disco�párty,�Focus�Rock,�
Imortela�Metalfest� a�pravidelné�hudební�
produkce� v� areálu� ROŠ.�Dohled� na� ve-
řejný�pořádek�při�Barum�Rally.�Účastníci�
příměstského� tábora� MAXIMUM� byli�
seznámeni�s�prací�a�činností�MP�na�slu-
žebně�MP.�

opakovaně upozorňujeme občany, 
že na území města otrokovice je dle 
tržního řádu zakázán podomní prodej. 
MP eviduje případ, kdy se zástupce do-
davatele plynu domáhal vstupu do bytu 
a požadoval informace o aktuálním 
dodavateli plynu (elektrické energie), 
i když si občan tohoto zástupce doda-
vatele nepozval. 

doPoruČujeMe občanům, aby 
se v takovémto případě obrátili na MP 
na telefonní čísla: 156 nebo 577 680 302, 
577 922 159. Ing. tomáš GroMus, 

 velitel Městské policie Otrokovice

 okénko Městské PolICIe

Z činnosti Městské policie otrokovice za srpen

Z jednání rady města otrokovice 
17. 8. 2016
Radní�na�dalším�ze�svých�jednání�pro-
jednali�43�bodů�programu,�k�nimž�při-
jali�usnesení.�RMO�schválila:
•� Přijetí� dotace� ve� výši� 
2�513�937,50�Kč�(95�%)�z�Operačního�
programu� Zaměstnanost� na� zákla-
dě� Rozhodnutí� o� poskytnutí� dotace� 
č.�OPZ/2.2/023/0001185,�na�realizaci�
projektu� Partnerství� pro� duševně� ne-
mocné�na�Otrokovicku�a� spolufinan-
cování�z� rozpočtu�města�ve�výši�5�%�
z� rozpočtu� projektu,� tj.� v�maximální�
výši�132�312,50�Kč
•�Připojení�města�Otrokovice�k�aktivi-
tám� značky�Město� s� dobrou� adresou�
a� užívání� loga�Město� s� dobrou� adre-
sou� na� webových� stránkách� města�
Otrokovice,�ve�zprávách�elektronické�
pošty�odesílané�z�města�a�v�tiskových�
materiálech�města
•� Uzavření� Smlouvy� o� poskytnu-
tí� dotace� na� pořízení� nové� požární�
techniky� –� cisternové� automobilové�

stříkačky� mezi� městem� Otrokovice�
(příjemce�dotace)�a�Zlínským�krajem
•�Souhlas�se�stavbou�„Most�ev.�č.�55I-
027�přes�trať�ČD�Přerov–Břeclav�před�
Otrokovicemi� a� rekonstrukce� vozov-
ky� mezi� mosty� 55I-026� a� 55I-027“�
v� jejímž� investorem�bude�Ředitelství�
silnic� a� dálnic� ČR,� a� tím� i� s� dočas-
ným� záborem� pozemku� města� parc.�
č.�1341/1�orná�půda�v�k.�ú.�Tlumačov�
na�Moravě
•� Souhlas� se� stavbou� „Regenerace�
bytového� domu� Olbrachtova� 1189,�
Otrokovice“,� jejímž� investorem�bude�
Společenství� vlastníků� jednotek�
domu�čp.�1189,�ul.�Olbrachtova,�a�tím� 
i�s�přesahem�lodžií,�přesahem�zateple-
ní�fasády�objektu,�zřízením�staveniště,�
montážního�a�komunikačního�prosto-
ru�na�pozemku�města�parc.�č.�2764/4�
ostatní� plocha� (zeleň)� v� k.� ú.� a� obci�
Otrokovice,� a� také� se� zvláštním� uží-
váním�místní�komunikace�–�chodníku�
na�dané�ulici.� jiří veselý,
 místostarosta Otrokovic

Po celém kraji 
na jednu jízdenku
Zlínský kraj si zaslouží integrovaný dopravní 
systém pro pohodlné a jednoduché cestování 
na jednu jízdenku. A také novou trať ze Zlína 
na Valašsko.

www.otevrenykraj.cz

Kristýna Kosová
3. na kandidátce, 
místostarostka 

Rožnova pod Radhoštěm

Michal Berg
1. na kandidátce, 

zastupitel Vsetína

In
z

e
r

c
e

volba cyklistů.� Součástí� cykloak-
cí� konaných� na� přelomu� jara� a� léta� 
v�Otrokovicích�byla�také�výstava�stoja-
nů�na�kola�na�náměstí�3.�května.�Lidé�
mohli� hlasovat,� o� který� ze� sedmi� sto-
janů�by�si�bez�obav�opřeli�kolo.�Přímo�
u� stojanů� se� sešlo� 1� 059� hlasovacích�
lístků,� přes� internetové� stránky� města�
přibylo�dalších�250�hlasů.�Vítězný�sto-
jan�(na snímku)�získal�dohromady�572�
hlasů,�a�stal�se�tak�suverénním�vítězem.�
Vedoucí� odboru� dopravně-správního�
Renáta� Krystyníková� seznámila� s� vý-
sledky�radu�města,�a�bude�se�jimi�zabý-
vat�také�pracovní�skupina�na�aktualizaci�
cyklokoncepce.�„Otázka�parkování�kol�
bude� řešena�právě�v� rámci�aktualizace�
cyklokoncepce.�Chtěla�bych,�aby�město�
postupně� staré� stojany� vyměňovalo� za�
nové,�moderní,“� uvedla�Krystyníková.�
 (red), foto: anna novotná

stojan na kola pro město: u veřejnosti vyhrál tento

Jako� oslavu� Mezinárodního� dne� se-
niorů,� který� připadá� na� první� říjnový�
den,� sociální� odbor� MěÚ� Otrokovice�
ve�spolupráci�s�TeHOS,�s.�r.�o,�plánu-
je�pro�otrokovické�seniory�nad�šedesát�
let� celou� řadu� akcí.� V� pondělí� 3.� říj-
na� se� uskuteční� den� otevřených� dveří�
ve�Wellness�centru�ve�Sportovním�are-
álu� Baťov,� v� rámci� kterého� se� senioři�
budou�moci�bezplatně�objednat�na�pro-
cedury�(masáže,�vířivky,�hydromasáž-
ní�vany�apod.),�jež�si�pak�budou�užívat�
v�pátek�7.�října.
V� klubech� důchodců� kromě� tradič-

ně�plánovaných�akcí�proběhne�beseda�
o�bezpečnosti�seniorů�s�vedoucí�Odbo-
ru�dopravně-správního�MěÚ�Otrokovi-
ce�Renátou�Krystyníkovou�a�velitelem�
Městské�policie�Otrokovice�Tomášem�
Gromusem.�Další�zajímavou�akcí�bude�
beseda�o�875�letech�od�první�písemné�
zmínky�o�Otrokovicích�s�pracovníkem�
odboru� školství� a� kronikářem� města�
Otrokovice�Petrem�Klokočkou.�
Nezapomeneme�ani�na�péči�o�krásu�

našich�seniorek�a� seniorů.�Studenti�ze�
Střední�školy�oděvní�a�služeb�Vizovice�
seniorům�v�jednotlivých�klubech�pora-
dí,� jak� správně� pečovat� o� vlasy� a� po-
kožku�obličeje.�Zájemci�z� řad� seniorů�
budou�mít�možnost�vyzkoušet�zdarma�
jejich�služby�a�dovednosti.
V�1.�budově�MěÚ�Otrokovice�bude�

v� průběhu� října� prezentace� činnosti� 
otrokovických�klubů�důchodců.�
V� rámci� samostatné� působnosti� je�

město�Otrokovice�zřizovatelem�celkem�
tří�klubů�důchodců�(KD�Trávníky,�KD�
Baťov,�KD�Kvítkovice),�v�nichž�je�ak-
tuálně�zaregistrováno�302�členů.�Kluby�
vyvíjejí� bohatou� činnost,� jako� napří-
klad�kulturní�a�zájmové�akce,�zájezdy,�
výlety,�přednášky.�
Pokud� se� chcete� zapojit� do� činnosti�

klubů,� kontaktní� osobou� je� referentka�
sociálního� odboru� MěÚ� Otrokovice�
Jana�Dudová,�tel:�577�680�429.�
 Bc. kamil hrIC, dis.,�
 vedoucí oddělení sociální pomoci, 
 Městský úřad Otrokovice

Říjen bude ve znamení Měsíce seniorů

termín uzávěrky 76. kola výběru zájemců 
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

Správní� rada� Fondu� rozvoje� bydlení� stanovila� termín� uzávěrky� pro� podání�
žádostí�o�úvěr�v�76.�kole�na�18.�října.�Formuláře�k�podání�žádosti�spolu�s�vý-
pisem�z�uvedeného�předpisu�jsou�k�dispozici�v�informacích�Městského�úřadu� 
Otrokovice,�v�budově�č.�1,�kde�se�také�vyplněné�žádosti�podávají.�Další�infor-
mace:�Jiřina�Foltýnová,�referentka�odboru�ekonomického,�tel.:�577�680�229,� 
e-mail:�foltynova@muotrokovice.cz.�
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Městská�galerie,�vstup�volný
oBraZy a PlastIky jIŘího ParMy
Samostatná� výstava� dlouholetého� člena� spolku� ROZUMěNÍ.� Výstava� potrvá� 
do�9.�10.�2016.

sobota�1.�10.,�9–13�hod.,�velký�sál
PodZIMní BaZárek
Oblíbená�burza�dětského�oblečení.�Poplatek�za�stůl�50�Kč�na�místě,� rezervace� 
v�TIC�na�tel.�571�118�103.

pondělí�3.�10.,�foyer�kinosálu,�vstup�volný
hMyZ oČIMa Pavla krásenského
Unikátní�snímky�hmyzu�od�fotografa,�který�se�dlouhodobě�zabývá�makrofotogra-
fií�(více�podrobností,�než�je�schopno�zaregistrovat�lidské�oko�z�25�cm).�Výstava�
potrvá�do�27.�10.

čtvrtek�6.�10.,�16–18�hod.,�Městská�galerie,�vstup�volný
Městská�knihovna�ve�spolupráci�s�Otrokovickou�BeSeDOU�
írán – Pohled do ZákulIsí
Zajímavá�přednáška�J.�Sladkého�doprovázená�projekcí�fotografií.�

čtvrtek�6.�10.�v�19�hod.,�velký�sál,�vstupné�v�předprodeji�180�Kč,�v�den�koncertu�
210�Kč
PoutníCI� –� Koncert� legendární� kapely.� Vždyť� kdo� by� neznal� hity� jako� 
Panenka,�Je�to�v�nás,�Telegrafní�cesta,�Pojďme�se�napít�či�Hotel�Hillary...�

sobota�8.�10.,�od�9�do�15�hod.,�vstupné�50�Kč,�děti�do�12�let�zdarma
MeZInárodní entoMoloGICký výMěnný den a výstava 
Jedinečná�výstava�spojená�s�koupí�a�prodejem�brouků,�motýlů,�
strašilek,�pavouků�a�plazů�z�celého�světa.

vernisáž�11.�10.�v�18�hod.,�Městská�galerie,�vstup�volný
3G PŘetíŽení
Výběr� z� díla� (kresby,� malby,� grafiky)� pedagogů� hradišťské� „Umprumky“ 
�D.�Jahodové,�J.�Shejbalové�a�K.�Mikela.�Výstava�potrvá�do�6.�11.

středa�12.�10.�v�19�hod.,�velký�sál,�vstupné�380,�350,�320�Kč
vysavaČ�–�Bohumil�Klepl�v�jedinečné�ONe�MAN�SHOW�o�zamilovaném�
uklízeči�z�nákupního�centra.�Romantická�komedie�plná�vtipných�eskapád,�neuvě-
řitelných�hrdinských�kousků,�trapných�nárazů�„na�držku“�a�snění.�

sobota�15.�10.,�cena�zájezdu�400�Kč
ZájeZd – dunajská streda� –� Zájezd� do� termálních� lázní.� Nástupní�
místa:�5.15�Zlín�ABS,�5.20�Malenovice�U�Mlýna,�5.30�Otrokovice�Hotel�Baťov�
–�Společenský�dům;�5.40�Otrokovická�BeSeDA.�Vstupné�do�lázní�si�každý�platí�
sám.�Bližší�informace�v�předprodeji�–�tel.�571�118�103.

sobota�15.�10.�v�19�hod.,�velký�sál,�vstupné�120�Kč
Country Bál�ve�spolupráci�s�o.�s.�Kamamár
Tradiční� podzimní� country� bál� –� dobrá� muzika,� country� tance� s� výukou� pro� 
zájemce,�dobré�pití�i�jídlo.�K�tanci�hraje�Tak�určitě,�zatančí�skupina�Banjo.

neděle�23.�10.,�14–18�hod.,�velký�sál,�vstupné�130�Kč
Moravská veselka� –� Dechová� hudba� ze� Sušic� u� Přerova� v� čele� 
s�kapelníkem�J.�Školoudíkem�pobaví�všechny�příznivce�dobré�dechovky�v�dalším�
nedělním�odpoledni.�Pokračování�oblíbeného�tanečního�cyklu�Naše�muzika.

úterý�25.�10.,�19�hod.,�velký�sál,�vstupné�90�Kč
veČer s Flétnou a kytarou 
Koncert� vážné� hudby.� Mariia� Mikhailova� –� flétna,� Libor� Janeček� –� kytara.� 
V�programu�zazní�skladby�J.�S.�Bacha,�B.�Bartóka,�F.�Molina�a�dalších.��

čtvrtek�27.�10.,�16.00–18.00�hod.,�Městská�galerie,�vstup�volný
Městská�knihovna�ve�spolupráci�s�Otrokovickou�BeSeDOU�uvádí
wad Ben naGa
Přednáška�P.�Onderky�o�českých�nálezech�ve�významném�archeologickém�nale-
zišti�starověkého�egypta��doprovázená�projekcí�řady�fotografií.�

sobota�29.�10.�v�19�hod.,�velký�sál,�vstupné�předprodej�150�Kč,�v�den�akce�180�Kč
stetson & BourBon – FestIval jIŽanského roCku
Jubilejní,�desátý�ročník�přehlídky,�zaměřené�na�blues�a�pohodový�jižanský�rock.�
Vystoupí� SLOVAK�BLUeS� PROJeCT� (SK),� ASPHALT�HORCeMeN� (H),�
ADAM�KULISH� (PL),�SMOKeY�FINGeRS� (I),�LAST�ReBeL� (CZ),�FILIP�
VÍTŮ.�Ochutnávka�raritních�bourbonů�a�whisky,�prodej�klobouků�stetson.

vernisáž�pondělí�31.�10.,�18�hod.,�foyer�kinosálu,�vstup�volný
otrokovICký salon�–�Tradiční�roční�bilance�uměleckých�aktivit�otroko-
vických�výtvarníků�Rozumění�spojená�s�křtem�městského�kalendáře�na�rok�2017�
a�představením�knihy�Baťa�létá�z�Otrokovic.�Výstava�potrvá�do�28.11.

připravujeme na listopad
5.�11.�Hobby�burza,�9.�11.�Jiří�Schmitzer�–�koncert,�16.�11.�Lampionový�průvod,�
18.�11.�Majk�Spirit�Show,�20.�11.�Vlkošáci�–�odpoledne�s�dechovkou,�23.�11.�
Domácí�štěstí�–�divadlo,�24.�11.�Babskej�Rockfest,�25.�11.�Rozsvícení�vánočního�
stromu��

kIno Beseda

neděle�2.�10.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�100�Kč
USA�2016,��83�min.,�titulky,�nepřístupné�pro�děti�a�mladistvé�do�15�let
BuChty a kloBásy�–�animovaný, komedie

neděle�9.�10.,�15�hod.,�kinosál,�vstupné�140�Kč
USA�2016,��min.,�dabing,�přístupné�bez�omezení
sIrotČIneC sleČny PereGrInové Pro PodIvné dětI 3d�–�fantasy

čtvrtek�13.�10.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�110�Kč
USA�2016,��96�min.,�titulky,�přístupné�bez�omezení
CaFe soCIety�–�komedie, romantický, drama

čtvrtek�20.�10.,�19�hod.,�kinosál,�vstupné�110�Kč
Velká�Británie,�Francie,�Irsko,�USA�2016,��min.,�titulky,�nepřístupné�pro�děti�
a�mladistvé�do�15�let
dítě BrIdGet jonesové –�komedie, romantický

pátek�21.�10.,�10�hod.,�kinosál,�vstupné�50�Kč
Španělsko�2016,��99�min.,�titulky,�přístupné�bez�omezení
BIo senIor – julIeta�– drama

neděle�30.�10.,�15�hod.,�kinosál,�vstupné�115�Kč
USA�2016,��min.,�dabing,�přístupné�bez�omezení�
kuBo a kouZelný MeČ –�animovaný, fantasy, rodinný

připravujeme kino na listopad:

Jack�Reacher:�Nevracej�se,�Lichožrouti,�Bezva�ženská�na�krku,�
Krycí�jméno�Holec
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Kongresové� a� kulturní� centrum� Otrokovická� BeSeDA� –� Otrokovická� BeSeDA,� 
s.� r.� o.,� nám.� 3.� května� 1302,� 765� 02�Otrokovice,�www.besedaotrokovice.cz,� � kon-
takt:�predprodej@beseda.otrokovice.cz,� tel.:�571�118�103.�Předprodej�v�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.

   
             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.  
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Najdete nás v Otrokovicích, 
Nádražní 1895

 (nad bufetem na vlakovém nádraží v I. patře)

ŘÍJeN

sobota�15.�10.,�9–15�hod.,�nám.�3.�května,�vstup�volný�
FarMáŘský den
Přehlídka�vybraných�regionálních�výrobců�kvalitních�potravin�
a�chutného�občerstvení.

středa�26.�10.,�od�17�hod.,�velký�sál
slavnostní veČer
ke dnI vZnIku saMostatného Čs. státu
V�rámci�večera�se�zajímavým�kulturním�programem�bude�udělen�titul�
Osobnost�města�Otrokovice.�
Od� 16� hodin� se� uskuteční pietní kladení věnCŮ k� pomníku� obětem� 
1.�světové�války�na�náměstí�3.�května�a�v�Kvítkovicích.

redakce otrokovických novin 
oznamuje

 trvalé Posunutí 
uZávěrky Pro PŘíjeM 

PŘísPěvkŮ na  
5. daného MěsíCe. 

Uzávěrka�příštího�čísla�je�tedy� 
5.�října,�dalších�čísel�5.�listopadu,�
5.�prosince�a�následujících�čísel�

také�vždy�k�5.�dni�měsíce.
Děkujeme za pochopení. 

Redakce Otrokovických novin

Najdete u nás:
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sobota�15.�10.,�9–15�hod.,�nám.�3.�května
FarMáŘský den
Přehlídka� vybraných� regionálních� výrobců�

kvalitních� potravin� a� chutného� občerstvení.� Zúčastní� se� také�
hosté�z�partnerských�měst.

středa�26.�10.,�od�17�hod,�velký�sál�Otrokovické�BeSeDY
slavnostní veČer 
ke dnI vZnIku saMostatného Čs. státu
V�rámci�večera�bude�udělen� titul�Osobnost�města�Otrokovice.�
Od�16�hodin�se�uskuteční pietní kladení věnCŮ k�pomní-
ku�obětem�1.�světové�války�na�náměstí�3.�května�a�v�Kvítkovi-
cích.

vernisáž�pondělí�31.�10.,�18�hod.,�Otrokovická�BeSeDA
otrokovICký salon 
sPojený s kŘteM Městského kalendáŘe 
Tradiční� roční� bilance� uměleckých� aktivit� otrokovických� 
výtvarníků�Rozumění�spojená�s�křtem�městského�kalendáře�na�
rok�2017�a�představením�knihy�Baťa�létá�z�Otrokovic.�

středa�16.�11.,�nám.�3.�května
laMPIonový PrŮvod
Lampionový�průvod�od�polikliniky�na�nám.�3.�května�vyvrcholí�
ohňostrojem.

pátek�25.�11.,�nám.�3.�května�
roZsvíCení vánoČního stroMu  
Začátek�vánočního�času�v�Otrokovicích�spojený�s�dobročinnou�
akcí�Pomáháme�potřebným.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
7.–8.�10.�
Táborová�základna�Štěrkoviště,�
od�16�hodin,�
500�Kč
rybářská potáborová 
víkendovka
Akce�určená�účastníkům�
letního� rybářského� tábora� DDM�
Sluníčko.

16.�10.�
start�u�Moravní�lávky�15.30–17�ho-
din,�
děti�20�Kč,�dospělí�30�Kč
uspávání  broučků
Přijďte�nám�pomoct�uložit�broučky�
k�zimnímu�spánku…nebude�chybět�
táborák,�výtvarná�dílnička�a�brouč-
kova�polévka.�Špekáčky�a�jiné�dob-
roty�na�opékání�s�sebou.�V�případě�
nepřízně�počasí�se�akce�nekoná.

14.–16.�10.���
Táborová�základna�
Štěrkoviště,�od�17�hodin,�
550�Kč
Potáborová víkendovka 
– tajemství lesních strážců
Akce� určená� účastníkům� letního�
pobytového�tábora�DDM�Sluníčko.

26.–27.�10.�
DDM�Trávníky,�od�18�hodin,�
cena�320�Kč
halloweenské nocování
Určeno�pro�děti�od�7�let.�Strašidelné�
nocování� plné� překvapení,� soutěží,�
zábavy� a� tvoření.� Přihlášky� ode-
vzdejte�do�21.�10.�Konec�nocování�
ve�čtvrtek�v�17�hodin.
Kontakt:� barova@ddmslunicko.cz,�
tel.�739�075�711.

26.�10.�
Dopravní�hřiště,�9–17�hodin,�vstup�
volný
Podzimní den na dopraváčku
Program:� malování� na� obličej,� 
deskové� hry,� opékání� špekáčků� a�
mnoho�dalšího.

26.�10.�
CVČ�Baťov,�8.30–17�hodin
den otevřených dveří 
v CvČ
Přijďte�se�k�nám�zabavit�o�podzim-
ních�prázdninách.�Výtvarné�tvoření,�
tělocvična,�herna�pro�rodiče�s�dětmi,�
tančící�kobereček�a�deskové�hry.

celý�říjen
Dopravní�hřiště,�vstup�volný
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Otevřeno:
Všední� dny,� víkendy,� svátky,� 
prázdniny�14–18�hodin
Bližší�info�
na�www.ddmslunicko.cz
 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.

„rejŽování“ MIlana neorala
aneb

setkání členů a přátel 
divadelního souboru

raCek
Otrokovičtí�divadelníci�
vzpomínají�a�zvou�na�
komponovaný�program�
ze�života�Racka
kdy: 15.�října�od�15�hodin�
kde:�Společenský�dům,�
1.�patro,�divadlo�hudby
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zábava
efektivita

komunikace
aktivní přístup

kvalifikovaní lektoři

´
´

´

Co� děláme� dobře� nebo� špatně?�Co� plá-
nujeme�do�budoucna?�Co�můžeme�dělat�
společně?�Jakým�způsobem�toho�dosáh-
nout?�Na�tyto�a�mnohé�další�otázky�bu-
dou�hledat�odpovědi�zástupci�škol�z�otro-
kovického�regionu�společně�s�odborníky�
na�vzdělávání�a�zástupci�obcí.�Na�projekt�
Místní� akční� plánování� na� Otrokovicku�
získala�radnice�dotaci�z�operačního�pro-
gramu�Výzkum,�vývoj�a�vzdělávání.�Pro-
jekt�potrvá�dva�roky.
Cílem� projektu� je� přispět� ke� zvýšení�

kvality� vzdělávání� v� mateřských� a� zá-
kladních� školách� a� zájmového� vzdělá-

vání� v� obcích� s� rozšířenou� působností�
Otrokovice.� „V� uplynulém� roce� jsme�
již�realizovali�projekt�Zvyšování�kvality�
ve� vzdělávání� v� rámci� ORP� Otrokovi-
ce,� na� který� tímto� plynně� navazujeme,“�
uvedla� vedoucí� projektu� Barbora� Šopí-
ková.
Místní�akční�plán�je�proces,�který�po-

mocí� partnerské� spolupráce� na� místní�
úrovni�přináší�řešení�v�oblasti�zkvalitňo-
vání�vzdělávání.�Na�základě�diskusí�bude�
vytvořen� koncepční� dokument,� který�
usnadní�získávání�finančních�prostředků�
z�dotačních�programů�Ministerstva�škol-

ství,�mládeže�a�tělovýchovy�pro�rozvojo-
vé�záměry�škol�v�našem�regionu.�„Smy-
sl� projektu� spočívá� v� tom,� že� se� školy�
v�regionu�budou�potkávat�a�budou�sdílet�
informace� a� vytvářet� společné� aktivity.�
Zkrátka�hledat�řešení�na�místní�problémy�
ve�vzdělávání,�bavit�se�o�tématech,�která�
jsou� pro� školy� společná.� Vizí� Místního�
akčního� plánování� na� Otrokovicku� je,�
že�škola�a�rodina�provádí�děti�světem�in-
formací.�Každé�dítě�si�nachází�vhodnou�
strategii� učení� a� umí� se� přizpůsobovat�
měnícím�se�požadavkům�světa.�Pozitivní�
atmosféra�na�škole�ovlivňuje�život�v�obci�
a�opačně.�Z�pohledu�žáka,�pedagoga�i�ro-
diče� je� tak� vzdělávání� radostí,“� shrnul�
člen�realizačního�týmu�MAP�Josef�Zdra-
žil. romana stehlíková, 
 mluvčí Otrokovic

Ředitelství� školy� v� Komenského� ulici� informuje� veřej-
nost,�že�od�1.�září�se�změnil�název�Základní�školy�prak-
tické�a�Základní�školy�speciální�Otrokovice��na��Základní�
škola�Otrokovice,�Komenského.� � „I� nadále�vzděláváme�
žáky� s�mentálním�postižením�včetně� souběžného�posti-
žení� více� vadami� nebo� autismem,“� uvedla� zástupkyně�
ředitelky�Základní�školy�Otrokovice,�Komenského�Jana�
Šindelková.� �(red)

Zvyšování kvality vzdělávání na otrokovicku pokračuje

Jsme� tým!�…v� tomto�duchu�probíhá� již�
třetím� rokem�meziročníková� spolupráce�
v�Základní�škole�T.�G.�M.,�díky�níž�vždy�
dvě�třídy�několikrát�ročně�prožijí�společ-
né� chvíle.� Prvňáci� se� čtvrťáky,� druháci�
s�páťáky,� třeťáci�se�šesťáky� tak�společně�
tvořili� sněhuláky,� starší� předčítali�mlad-
ším� nebo� například� společně� vytvářeli�
zdravou� svačinku.� Spolupráce� se� závě-
rem�školního�roku�nekončí,�ale�pokračuje�
i�v�dalším�školním�roce,�a� tak�se� třeťáci�
budou�se�šesťáky�potkávat�už�třetí�školní�
rok.

Cílem�této�aktivity�je�posilování�vazeb�
mezi�staršími�a�mladšími�dětmi,�která�po-
může� předcházet� negativním� projevům�
starších� žáků� mířených� na� mladší� žáky�
a�také�pomůže�u�starších�žáků�rozvíjet�po-
cit�zodpovědnosti�a�samostatnosti.�Letos�
jsme�meziročníkovou�spolupráci�rozšířili�
ještě� i� o� spolupráci�mezi� prvními� a� os-
mými�ročníky�–�prvňáčci�tak�mohou�mít�
svého�patrona�jak�ve�čtvrté�třídě,�který�je�
jim�věkově�bližší,�ale�také�v�osmé�třídě,�
kde�jim�osmák�může�být�starším�vzorem.�
A�kdy�jindy�se�spoluprací�začít,�než�hned�

první�školní�den?�Proto�na�každého�prv-
ňáčka�už�u�vstupních�dveří�do�školy�če-
kal�osmák,�který�mu�předal�malý�dáreček�
jako�vzpomínku�na�tento�významný�den�
a�společně�s�rodičem�jej�zavedl�do�jídel-
ny,�kde�bylo�pro�prvňáčky�i�jejich�rodiče�
připraveno�slavnostní�zahájení.�
Vzhledem� k� tomu,� že� zájem� o� tuto�

spolupráci�vyšel�přímo�od�osmáků,� jistě�
jejich� společné� chvíle� nekončí� a� děti� se�
určitě�mají�po�celý�školní�rok�na�co�těšit.
 Mgr. alžběta Baroňová,
 školní psycholožka ZŠ T. G. M.

Meziročníková spolupráce v Základní škole t. G. M.

Škola změnila jméno

 

 

 
 

31. srpna 2016 
 
Tisková zpráva 
 
Zvyšování kvality vzdělávání na Otrokovicku pokračuje 
 
Co děláme dobře nebo špatně? Co plánujeme do budoucna? Co můžeme dělat společně? 
Jakým způsobem toho dosáhnout? Na tyto a mnohé další otázky budou hledat odpovědi 
zástupci škol z otrokovického regionu společně s odborníky na vzdělávání a zástupci obcí. 
Na projekt Místní akční plánování na Otrokovicku získala radnice dotaci z operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt potrvá dva roky. 
 
Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a 
zájmového vzdělávání v obcích s rozšířenou působností Otrokovice. „V uplynulém roce jsme 
již realizovali projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci ORP Otrokovice, na který tímto 
plynně navazujeme,“ uvedla vedoucí projektu Barbora Šopíková. 
 
Místní akční plán je proces, který pomocí partnerské spolupráce na místní úrovni přináší 
řešení v oblasti zkvalitňování vzdělávání. Na základě diskuzí bude vytvořen koncepční 
dokument, který usnadní získávání finančních prostředků z dotačních programů Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy pro rozvojové záměry škol v našem regionu. 
 
„Smysl projektu spočívá v tom, že se školy v regionu budou potkávat a budou sdílet 
informace a vytvářet společné aktivity. Zkrátka hledat řešení na místní problémy ve 
vzdělávání, bavit se o tématech, která jsou pro školy společná. Vizí Místního akčního 
plánování na Otrokovicku je, že škola a rodina provádí děti světem informací. Každé dítě si 
nachází vhodnou strategii učení a umí se přizpůsobovat měnícím se požadavkům světa. 
Pozitivní atmosféra na škole ovlivňuje život v obci a opačně. Z pohledu žáka, pedagoga i 
rodiče je tak vzdělávání radostí,“ shrnul člen realizačního týmu MAP Josef Zdražil. 
 
 
 
 
 
 
 
Další informace: 
Romana Stehlíková 
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz   

Prodej novostavby kancelářských prostor o výměře  
105 m2. kancelářské prostory byly dokončeny v prosinci 
2015. nachází se v přízemí bytového a obchodního komplexu 
v otrokovicích. kanceláře slouží jako reprezentativní síd-
lo firmy a zároveň zázemí pro zaměstnance. vlastní vchod 
přímo z ulice, upraveno bezbariérově, minimální provozní 
náklady, bezproblémové parkování s možností vlastního 
parkoviště. více informací na tel. čísle 773 344 956.
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o době a m

ístě konání voleb do zastupitelstev krajů 
2016  

 Starosta m
ěsta Otrokovice podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o zm

ěně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m
 u j e : 

 
1. 

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.  
 

2. 
Místem konání voleb jsou volební místnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise pro daný typ voleb úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky 
nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno. 
 

4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před 
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební 
místnosti. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti  
a v jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
komise. 

  V Otrokovicích dne 16. září 2016 
 

Mgr. Jaroslav Budek v. r., 
starosta města Otrokovice

 
Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: tel. 720 331 757 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Celé ulice: 
HLAVNÍ, J. VALČÍKA 

Části ulic: 
LIDICKÁ 

267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost: tel. 607 399 649 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 

 
SNP 

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 
 

ZLÍNSKÁ 
121, 137, 146, 148, 155, 159, 174 

 Okrsek č. 3  
Volební místnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ  
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost: tel. 607 399 651  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ,  
TŘ. OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ 

Části ulic: 
ČECHOVA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 
 

J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233  

 Okrsek č. 5
  

Volební místnost: tel. 607 391 679  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ 203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: tel. 607 399 652  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA 

Části ulic: 
NA ULIČCE 

1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835 
 

OBCHODNÍ   
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323  

 
SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314 

 Okrsek č. 7
  

Volební místnost: tel. 607 391 675 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA  

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907, 1925 

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362  
 Okrsek č. 8

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 

MĚSTSKÁ GALERIE OTROKOVICE,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1342 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV  
a TEREZOV 

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329  
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909 
 

TŘ. TOMÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost:: tel. 607 399 653 
SENIOR OTROKOVICE, budova  C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 

 Celé ulice: 
DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 

6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191 

 
JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 

6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256, 1918 
 

MÁNESOVA   
663, 664, 665, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 6672, 
6674, 6711, 6712  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 1919 

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 

1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1685, 
1686, 1687, 1691, 1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 
1710, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 
1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1740, 1741, 1742, 1749, 
1751, 1753, 1754, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1886, 1915, 4771, 4772, 
4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 4791, 4792, 4793, 4794 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1565, 6291   
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182  

 Okrsek č. 10
 

Volební místnost:: tel. 607 399 654 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 

 
Celé ulice: 

KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE  
Části ulic:  

ERBENOVA  
 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597  

 
MÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 1916, 
7072, 7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 

1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552 
 Okrsek č. 11 

Volební místnost:: tel. 607 399 655  
BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 921, 1638, 6451, 

6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 6483, 6484, 
6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 7502, 8012, 
8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 9212, 9221, 
9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 9262, 9271, 
9272  

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 9852,  

 
JUNGMANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875  

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012 

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985, 
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891 

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312  

 Okrsek č. 12 
Volební místnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266  

 
Celé ulice: 

ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W
OLKEROVA  

Části ulic:  
TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1610, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 
9521, 9532, 9541, 9542, 9671, 9672 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 

 Okrsek č. 13
  

Volební místnost: tel. 720 331 812 
SENIOR OTROKOVICE, DPS, NIVY 283 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ 

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.;  bez ul. 
343.
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o době a m

ístě konání voleb do zastupitelstev krajů 
2016  

 Starosta m
ěsta Otrokovice podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o zm

ěně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m
 u j e : 

 
1. 

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.  
 

2. 
Místem konání voleb jsou volební místnosti uvedené v popisu jednotlivých 
okrsků č. 1 až 13. 

 3. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise pro daný typ voleb úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky 
nové. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno. 
 

4. 
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 
Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 5. 
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před 
okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební 
místnosti. 

 6. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti  
a v jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební 
komise. 

  V Otrokovicích dne 16. září 2016 
 

Mgr. Jaroslav Budek v. r., 
starosta města Otrokovice

 
Popis stálých volebních okrsků města Otrokovice 

 
 Okrsek č. 1

 
Volební místnost: tel. 720 331 757 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Celé ulice: 
HLAVNÍ, J. VALČÍKA 

Části ulic: 
LIDICKÁ 

267, 268, 269, 342, 1156, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1261, 1262 

 

Okrsek č. 2  
Volební místnost: tel. 607 399 649 
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 

 Části ulic: 
KPT. NÁLEPKY 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228 

 
SNP 

1155, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182 
 

ZLÍNSKÁ 
121, 137, 146, 148, 155, 159, 174 

 Okrsek č. 3  
Volební místnost: tel. 607 399 650  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160 
 Celé ulice: 

KPT. JAROŠE, LUČNÍ, POLNÍ  
Části ulic: 

KPT. NÁLEPKY 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,  
 

SNP 
144, 1152, 1153, 1154, 1172, 1173, 1174, 1183, 1184, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 

 

Okrsek č. 4
  

Volební místnost: tel. 607 399 651  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

 Celé ulice: 
BEZRUČOVA, DR. E. BENEŠE, HAVLÍČKOVA, OLBRACHTOVA, PŘÍČNÁ,  
TŘ. OSVOBOZENÍ, ZÁMOSTÍ 

Části ulic: 
ČECHOVA   

1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 
 

J. JABŮRKOVÉ 239, 240, 273, 283, 314, 348, 380, 485, 489, 1842, 1856 
 

 LIDICKÁ   
1231, 1232, 1233  

 Okrsek č. 5
  

Volební místnost: tel. 607 391 679  
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388 

      
Celé ulice: 

KUČOVANINY, NÁBŘEŽÍ, NÁDRAŽNÍ  
Části ulic: 

J. JABŮRKOVÉ 203, 308, 491, 1389, 1404, 1405, 1406, 1422, 1423, 1424, 1426, 
1427, 1803, 1819 

 Okrsek č. 6  
Volební místnost: tel. 607 399 652  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
HLOŽKOVA, NÁM. 3. KVĚTNA 

Části ulic: 
NA ULIČCE 

1467, 1468, 1617, 1626, 1627, 1835 
 

OBCHODNÍ   
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323  

 
SVOBODOVA   1304, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314 

 Okrsek č. 7
  

Volební místnost: tel. 607 391 675 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, JANA ŽIŽKY 1355 

 Celé ulice: 
B. NĚMCOVÉ, BAŘINKY, DOLNÍ, HORNÍ, JANA ŽIŽKY, PROSTŘEDNÍ, 
SMETANOVA  

Části ulic: 
ČECHOVA   

28, 29, 126, 145, 178, 185, 206, 316, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 586, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1604, 1630, 1631, 1632, 1784, 
1785, 1844, 1901, 1907, 1925 

 
 NA ULIČCE   

1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362  
 Okrsek č. 8

  
Volební místnost:: tel. 720 331 831 

MĚSTSKÁ GALERIE OTROKOVICE,  
NÁM. 3. KVĚTNA 1342 

 Celé ulice: 
DR. STOJANA, DRUŽSTEVNÍ, JIRÁSKOVA, KOMENSKÉHO, NADJEZD, 
NERUDOVA, PALACKÉHO, TŘEBÍZSKÉHO, TYRŠOVA, osady BUŇOV  
a TEREZOV 

Části ulic: 
OBCHODNÍ   

1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329  
 

SVOBODOVA   1308, 1309, 1909 
 

TŘ. TOMÁŠE BATI 90, 91, 92, 93, 95, 113, 129, 130, 180, 274, 328, 344, 493, 
505, 573, 594, 595, 596, 601, 633, 637, 638, 1090, 1343, 6012 

 Okrsek č. 9
  

Volební místnost:: tel. 607 399 653 
SENIOR OTROKOVICE, budova  C, TŘ. SPOJENCŮ 1840 

 Celé ulice: 
DVOŘÁKOVA, MORAVNÍ, PŘÍSTAVNÍ  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 6153, 6161, 6162, 6163, 6164, 6171, 6172, 6173, 6174, 6181, 

6182, 6183, 6184, 6191, 6192, 6193, 6194, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6211, 6212, 6294, 6421, 6424, 6431, 6432, 6434, 6441, 
6442, 6443, 6444, 6491, 6492, 6493, 6494, 6501, 6502, 6504, 
6511, 6512, 6514, 9191 

 
JUNGMANNOVA 623, 625, 6213, 6214, 6223, 6231, 6232, 6233, 6234, 6241, 

6242, 6243, 6244, 6251, 6252, 6261, 6262, 6263, 6264, 6292, 
6293  

 
K. ČAPKA   

1198, 1199, 1256, 1918 
 

MÁNESOVA   
663, 664, 665, 668, 1137, 1138, 6611, 6661, 6662, 6671, 6672, 
6674, 6711, 6712  

 
TŘ. SPOJENCŮ 957, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1573, 1840, 1919 

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 331, 332, 334, 377, 474, 480, 602, 981, 982, 983, 984, 1255, 

1542, 1553, 1554, 1555, 1556, 1566, 1574, 1594, 1601, 1608, 
1616, 1619, 1620, 1622, 1635, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 
1649, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1673, 1675, 1677, 1678, 1685, 
1686, 1687, 1691, 1700, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 
1710, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 
1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1740, 1741, 1742, 1749, 
1751, 1753, 1754, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1845, 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1886, 1915, 4771, 4772, 
4773, 4774, 4781, 4782, 4783, 4784, 4791, 4792, 4793, 4794 

 
TYLOVA   

725, 950, 1133, 1134, 1248, 1249, 1565, 6291   
 

VRCHLICKÉHO   654, 6121, 6122, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141, 6142, 
6143, 6144, 6151, 6152, 6513, 6531, 6533, 6534, 6591, 6592, 
6593, 6594, 6601, 9171, 9181, 9182  

 Okrsek č. 10
 

Volební místnost:: tel. 607 399 654 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁNESOVA, MÁNESOVA 908 

 
Celé ulice: 

KRÁTKÁ, TŘ. ODBOJE  
Části ulic:  

ERBENOVA  
 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1597  

 
MÁNESOVA   

707, 709, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 908, 938, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1584, 1629, 1806, 1814, 1816, 1818, 1916, 
7072, 7081, 7082, 7091, 7101, 7102, 9301, 9302  

 
ŠKOLNÍ   

 607, 704, 726, 742, 806, 904, 906, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1120, 1121, 1271, 1272, 1585, 1586, 6061, 6062  

 
TŘ. SPOJENCŮ 569, 608, 611, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 727, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 
837, 879, 882, 883, 884, 885, 887, 907, 933, 971, 998, 999, 
1000, 1001, 8151, 8171, 8172, 8201, 8232, 8242, 8261, 8262, 
8271, 8272, 8302, 8372, 8381, 8382, 8781, 8782, 8792, 8801, 
8802, 8811, 8812, 8821, 8831, 8841, 8851, 8861, 9331, 9341, 
9342, 9691, 9692, 9712, 9731, 9732, 9751, 9752, 9771, 9772, 
9791, 9792  

 
TŘ. TOMÁŠE BATI 945, 946, 961, 963, 1288, 1289, 1290, 1291, 1596, 1827, 

1828, 1829, 9392, 9401, 9402, 9411, 9412, 9421, 9422, 9431, 
9432, 9442, 9451, 9461, 9471, 9472, 9612, 9631 

 
ZAHRADNÍ   

718, 841, 7431, 7432, 9391, 9551, 9552 
 Okrsek č. 11 

Volební místnost:: tel. 607 399 655  
BYTOVÝ DŮM ŠKOLNÍ 1299 (bývalá budova Senioru A) 

 Celé ulice: 
JANÁČKOVA  

Části ulic: 
DOBROVSKÉHO 647, 676, 677, 679, 690, 692, 801, 802, 804, 921, 1638, 6451, 

6452, 6453, 6454, 6461, 6463, 6464, 6481, 6482, 6483, 6484, 
6781, 6782, 6872, 6881, 6882, 6891, 6892, 7501, 7502, 8012, 
8021, 8031, 8032, 9011, 9021, 9022, 9031, 9032, 9212, 9221, 
9222, 9231, 9232, 9241, 9242, 9251, 9252, 9261, 9262, 9271, 
9272  

 
 

ERBENOVA   
 693, 705, 706, 1891, 6801, 6802, 6871, 6932, 6941, 7051, 9852,  

 
JUNGMANNOVA 627, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1235, 1236, 1237, 1858, 1859, 
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 4051, 6271, 6272, 6274, 
6282, 6283, 6284  

 
K. ČAPKA   

1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1595, 1615, 1872, 1873, 1874, 
1875  

 
ŠKOLNÍ   

805, 1299, 1300, 6911, 6912, 7032  
 

TYLOVA   
682, 1161, 1203, 1204, 1205, 1839, 6281, 6462, 6522, 6811, 
6812, 9012 

 
VRCHLICKÉHO  655, 656, 657, 658, 662, 683, 684, 685, 686, 697, 698, 699, 735, 

736, 737, 738, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 749, 928, 929, 985, 
989, 6521, 6942, 6951, 6952, 6961, 6962, 6972, 6982, 7001, 
7002, 7011, 7012, 7021, 7022, 7031, 7451, 7452, 7471, 7481, 
7482, 9281, 9291, 9861, 9862, 9871, 9872, 9881, 9882, 9891 

 
ZAHRADNÍ   

807, 816, 931, 1139, 1202, 8081, 8082, 8091, 8092, 8131, 8152, 
9312  

 Okrsek č. 12 
Volební místnost:: tel. 607 399 656 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE,  
TŘ. TOMÁŠE BATI 1266  

 
Celé ulice: 

ML. STAVBAŘŮ, ŠTĚRKOVIŠTĚ, W
OLKEROVA  

Části ulic:  
TŘ. TOMÁŠE BATI 905, 951, 952, 953, 1241, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 

1567, 1581, 1582, 1610, 1624, 1834, 1910, 9482, 9492, 9512, 
9521, 9532, 9541, 9542, 9671, 9672 

  
Sportovní areál TJ Jiskra Otrokovice č.p. 1297 

 Okrsek č. 13
  

Volební místnost: tel. 720 331 812 
SENIOR OTROKOVICE, DPS, NIVY 283 

 Celé ulice:  
BARTOŠOVA, BŘÍ MRŠTÍKŮ, DUBNICKÁ, HÁLKOVA, K. H. MÁCHY, LETIŠTĚ, 
NAD HŘIŠTĚM, NAPAJEDELSKÁ, NIVY, OBJÍZDNÁ, PADĚLKY, SPOJOVACÍ, 
U FARMY, U LETIŠTĚ 

Části ulic:  
ZLÍNSKÁ 

145, 162, 165, 169, 172, 230, 240, 260, 263, 314, 1602.;  bez ul. 
343.
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10
OtrOkOvIcké

nOvIny

Tak�jsem�si�pročítal�úřední�desku�na-
šeho� města� a� nevěřil� jsem� vlastním�
očím.�Asi�se�přes�naše�město�prohání�
málo� kamionů,� tak� si� tu� jedna� firma�
z� Prahy,� zabývající� se� kamionovou�
dopravou,�bude�stavět�svoji�pobočku.�
Jde� o� hlavního� dopravce� pro� tu� naši�
velkou�pneumatikárnu.�Jejich�původ-
ní� dopravce� v� Otrokovicích� zůstal�
a�jezdí�pro�jiné�zákazníky.�No�a�nový�
přece�nebude�honit�kamiony�z�Prahy.�
Proto�si�raději�postaví�pobočku�přímo�
v�našem�městě.�Takže�mezi�bývalým�
Moravanem� a� tou� velkou� pneumati-
kárnou� bude� jeho� servisní� centrum.�
Ano,�tam,�kde�se�vždycky�pásly�ovce.�
Místo�louky�s�ovečkami�bude�parko-
viště�pro�28�kamionů,�budova�na�kan-
celáře� a� zázemí� pro� zaměstnance.�
A� taková�správná�pobočka�přepravní�
firmy�musí�mít�i�servis�a�vlastní�ben-
zinku.� To� tam� samozřejmě� všechno�
bude.� Benzinka� prý� jen� pro� jejich�
kamiony,� no� a� taky� pro� pár� smluv-
ních� partnerů,� s� podzemní� nádrží� na� 
135�000�litrů�pohonných�hmot.����
Servisní�dílna�na�tři�kamiony�a�má-

lem�bych�zapomněl�na�myčku�na�ka-
miony.�Ale�prý�to�vlastně�ničemu�va-
dit�nebude,�protože�jejich�kamiony�už�

sem�stejně�pro�pneumatiky�jezdí.�No�
tak�že�si�budou�od�nás�jezdit�i�k�jiným�
zákazníkům�anebo�si�sem�zajedou�je-
nom�natankovat,�do�servisu,�do�myč-
ky,�to�nevadí.�
A� kudy� pojedou?� Přes� ucpanou�

kvítkovickou� křižovatku,� přetížený�
a� rozježděný� nadjezd,� Zlínskou� ulici�
a� Napajedelskou� ulici,� ve� které� jsou�
už� nyní� porušovány� zákonem� sta-
novené� limity� pro� hluk.� Co� udělalo�
vedení� našeho� města,� aby� výstavbě�
tohoto� dalšího� nesmyslu� zabránilo?�
Asi� tolik� jako� proti� výstavbě� skladu�
pneumatik�na�okraji�Kvítkovic.�NIC!�
Hluk�z�dopravy�už�je�v�Otrokovicích�
všude�neúnosný,�smrad,�prach�a�jedo-
vatý�vzduch�taky.�
Myslím,�že�chybí�jen�pořádná�che-

mička�a�ocelárny�a�dílo�zkázy�je�do-
konáno.�Je�k�pláči,�co�z�našeho�měs-
ta� dělá� současná� vládnoucí� koalice�
ČSSD,�ANO�a�spol.�A�proč�jsem�ne-
napsal� jména� těch� firem?�Nenechám�
se�znova�vláčet�po�policejních�výsle-
ších,� protože� se� mocipánům� nelíbí,�
když�si�dovolím�psát�do�novin�prav-
du�o�věcech,�o�nichž�se�nesmí�mluvit�
a�jen�je�v�tichosti�schvalovat.
 Filip ŠIMek, opoziční zastupitel

O�obchvatu�Otrokovic�bylo�za�léta�popsáno�mnoho�papíru.�Ve�víru�vývoje�posled-
ních�událostí�kolem�této�pro�naše�město�bytostně�důležité�dopravní�stavby�je�dobré�
si�připomenout�pár�historických�souvislostí.�SV�obchvat�Otrokovic�byl�léta�připra-
vován�a�úsilím�mnoha�lidí�od�projektantů,�pracovníků�odborných�firem�i�politiků�
na�obecní,�krajské�i�státní�úrovni�v�roce�2006�slavnostně�zprovozněn.�Otrokovicím�
se�tehdy�výrazně�ulevilo.�Zmizely�nekonečné�kolony�aut�z�hlavního�průtahu�měs-
tem.�Zvyšující�se�intenzita�dopravy�přináší�nutnost�dobudovat�chybějící�JV�část�ob-
chvatu�města.�Ředitelství�silnic�a�dálnic�ČR�jako�zástupce�státu�tuto�stavbu�již�léta�
krok�po�kroku�připravuje.�Týmy�odborníků�řešily�její�trasování,�výkupy�pozemků,�
projekty,�studie�proveditelnosti,�propustnost�územím�a�mnoho�dalších�technických�
věcí.�Měl�jsem�to�štěstí�být�z�pozice�tehdejšího�tiskového�mluvčího�Zlínského�kra-
je� (léta�2009–2010),�místostarosty�Otrokovic� (léta�2010–2014)� i� člena�Sdružení�
pro� rozvoj� dopravní� infrastruktury�na�Moravě� (léta� 2011–trvá)� přítomen�mnoha�
jednáním�v�této�věci.�V�tak�rozsáhlé�a�desítkami�obcí�Zlínska�a�Uherskohradišťska�
potřebné�dopravní�stavbě�byly�a�jsou�pracovně�aktivní�stovky�lidí�na�nejrůznějších�
úrovních�v�obcích,�kraji�i�ministerstvu�dopravy�a�státních�organizacích�jako�napří-
klad�ŘSD.�Ti�všichni�po�léta�konají,�co�při�dané�legislativě�a�prioritách�státu�lze.�
Není�bez�zajímavosti,�že�celá�stavba�byla�původně�zamýšlena�(a�věřím,�že�státem�
stále�je)�jako�celkem�101�km�dlouhá�dálnice�z�Olomouce�přes�Přerov,�Otrokovice,�
Uherské�Hradiště,�Hodonín�až�do�Břeclavi.�V�posledních�sedmi�letech�došlo�k�vý-
raznému�brzdění�procesů�přípravy�dalšího�pokračování�úseků�od�Otrokovic�dále�
směrem�k�Břeclavi�z�důvodu�hledání�nejvhodnějšího�průchodu�12�km�dlouhou�pta-
čí�oblastí�Bzenecká�Doubrava�a�Strážnické�Pomoraví�–�chráněným�územím�Natura�
2000.�V� roce�2009�byla�vypracována�dokumentace�vlivu�stavby�na�životní�pro-
středí�(známá�pod�pojmem�eIA),�kterou�později�pro�neexistenci�variantního�řešení�
průchodu�právě�výše�zmíněnou�oblastí�u�evropské�komise�úspěšně�napadly�Česká�
ornitologická�společnost�a�sdružení�Děti�Země.�V�této�situaci�se�chopilo�minister-
stvo�dopravy,�Zlínský�i�Jihomoravský�kraj�a�města�na�trase�budoucí�dálnice,�tedy�
i�Otrokovice,�iniciativy�a�snažily�se�nejrůznějšími�způsoby�upozornit�okolí�na�nut-
nost�dobudování�celé�stavby.�Mnoho�lidí�konalo�mnoho�užitečných�věcí�a�výčet�
co,� kdo,� kdy� a� jak�udělal,� by�vydal� na�mnoho� stran� textu.� Já� si� dovolím�krátce�
popsat�věci,�které�jsme�osobně�konali�spolu�s�kolegy�Jaroslavem�Tkadlecem,�Jiřím�
Holubem�a�Romanou�Bujáčkovou.�Vedeni�snahou�respektovat�principy�ochrany�
přírody�a�životního�prostředí,�zvýšení�bezpečnosti�desítek�tisíc�obyvatel�a�v�zájmu�
všech�občanů�Otrokovic�i�celého�zlínského�regionu�jsme�v�červnu�2011�vymysleli�
text�a�po�poradě�s�hejtmanem�kraje�a�primátorem�Zlína� i�starosty�okolních�obcí�
a�měst�přistoupili�24.�6.�2011�k�podpisu�Deklarace�samospráv.�Ta�si�kladla�za�cíl�
sjednotit�společný�zájem�na�dobudování�JV�části�obchvatu�Otrokovic�a�nezpoplat-
nění�SV�části�v�délce�3,2�km�do�doby�dobudování�a�zprovoznění�chybějící�JV�části.�
Tuto�deklaraci�tehdy�podepsali�starostové�zastupující�celkově�na�100�tisíc�obyvatel�
–�Bělova,�Halenkovic,�Komárova,�Napajedel,�Oldřichovic,�Pohořelic,� Spytihně-
vi,�Tlumačova,�Žlutavy,�Lubné,�Nové�Dědiny,�Sulimova� i�primátor�města�Zlína�
a�hejtman�Zlínského�kraje.�Všichni�jsme�se�tehdy�setkali�v�Otrokovicích�a�společně�
tímto�apelovali�na�stát.�Předtím�jsme�si�za�Otrokovice�nechali�jako�podklad�pro�tuto�
aktivitu�změřit�intenzitu�dopravy�v�kvítkovické�křižovatce�v�návaznosti�na�obchvat�
města�a�exhalaci�frakce�polétavého�prachu�mikročástic��PM10.�Vše�s�cílem�dodání�
pádných�argumentů�pro�stát�pro�udělení�výjimky�ze�zpoplatnění�nedobudovaného�
obchvatu�města.�Bohužel�tehdy�jsme�nepochodili.�Odborníci�vypočetli�taky�zají-
mavé�číslo�znázorňující� finanční�ztráty�nás�všech� tím,�že�JV�část�obchvatu�není�
dokončena.�Dospěli�k�číslu�70�milionů�korun�ročně,�což�za�posledních�7�let�před-
stavuje�téměř�půl�miliardy�korun!�Námi�všemi�zbytečně�vynaložených�peněz,�čas�
nepočítaje.�To�se�psala�léta�2011�a�2012.�Snažili�jsme�se�na�problematiku�chybějící�
JV�části�obchvatu�Otrokovic�upozorňovat�na�všech�jednáních,�kam�jsme�byli�jako�
zástupci�města�zváni.�Například�při�veřejném�projednání�strategického�dokumentu�
Generel� dopravy�Zlínského�kraje�v� roce�2012� jsme�veřejně�požadovali� a� sdělili�
konkrétní�důvody�pro�zanesení�této�chybějící�dopravní�stavby�mezi�priority�Zlín-
ského�kraje�v�silniční�dopravě.�Naše�argumentace�byla�úspěšná,�zpracovatelé�toho-
to�dokumentu�nám�dali�za�pravdu.�Postupem�času�jsme�se�snažili�a�stále�snažíme�
podat�pomocnou�ruku�tomuto�záměru,�tam�v�podobě�aktivity�v�jednáních�o�výkupu�
pozemků�státem�od�jejich�majitelů,�tu�v�plnění�podmínek�územního�řízení,�staveb-
ního�povolení,�dopadů�studií�a�posudků�i�v�jednáních�o�alternativním�dopravním�
napojení�budoucím�obchvatem�zasažených�území.�Nikde�o�tom�nepíšeme,�ale�roky�
konáme.�Z�titulu�letitého�angažmá�ve�struktuře�odborných�komisí�Státního�fondu�
dopravní�infrastruktury�i�člena�předsednictva�Dopravní�komise�Svazu�měst�a�obcí�
ČR�jsem�se�osobně�snažil�a�stále�snažím�být�také�nápomocen�v�dobudování�JV�části�
obchvatu�Otrokovic�(viz�výše�popsané).�Stejně�jako�to�v�uplynulých�letech�dělali�
a�dělají�stovky�jiných�lidí.�Vy,�co�jste�můj�příspěvek�dočetli�až�sem,�se�možná�ptáte:�
„Co�nám�tím�chtěl�tedy�říci?“�Stručným�popisem�událostí�v�letech�a�čase�navazu-
jících�chci�čtenáři�navodit�dojem,�že� realizace� tak�velké�dopravní� stavby� (jakou�
chybějící�JV�část�obchvatu�Otrokovic�bezesporu�je)�není�a�ani�nemůže�být�dílem�
jednotlivce�či�jedné�politické�strany�nebo�hnutí,�jak�nám�je�některými�podsouvá-
no,�ale�širokého�týmu�léta�kooperujících�lidí,�projektantů,�dopravních�odborníků,�
úředníků�i�politiků�mnoha�úrovní�a�směrů.�Nepodléhejme�laciné�rétorice�jedinců�
snažících�se�u�nás�vzbudit�dojem,�že�jednou�cestou�do�Prahy�bude�vše�zařízeno.�
Ony�věci�jsou�složitější.�Ovšem�nemáte-li�skutečné�odborné�znalosti,�zkušenosti�
z�postupu�přípravy�výstavby�dálnice�a�dopravní�legislativy,�jste�v�podstatě�spoko-
jený.�Žijete�v�iluzi�uspokojení�sebe�sama.�Naopak�vše�je�týmová�práce.�Jako�vy�
i� já�chci�uspíšit�a�v�brzké�době�jednoho�dvou�let�docílit�opravdové�výstavby�JV�
obchvatu�Otrokovic�–�silnice�o�délce�3�140�m�se�čtyřmi�mosty,�třemi�mimoúrovňo-
vými�křižovatkami,�jednou�opěrnou�zdí�a�celkovou�délkou�1�364�m�protihlukových�
stěn…�Snad�se�to�všem�společně�podaří.�Moc�bych�si�to�přál.���
 Ing. Milan Plesar, zastupitel města Otrokovice    
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všichni vědí všechno, víc jako všichni neví nikdo … Zase se náM Bude stavět

Srdečně�všechny� zdravíme� z�Mánes-
ky,�další�školní�rok�začal�–�a�tentokrát�
v� trochu� jiném�kabátě.� Přes� prázdni-
ny� zřizovatel� nechal� opravit� elektro-
instalaci,� datovou� síť� a� odpady.�Tato�
rekonstrukce� byla� opravdu� rozsáhlá�
–� určitě� hlavně� ti,� kteří� bydlí� poblíž,�
často�slýchali�zvuk�sbíječek�a�vrtaček�
a�pozorovali�oblaka�prachu�vyletující�
z� oken� a� dveří.� Na� chodbách� máme�
také� vyměněné� fontánky� na� pitnou�
vodu,�které�k�Mánesce�historicky�pa-
tří.�Mám� radost� z� toho,� že� stále� více�
dětí�omezuje�konzumaci�sladkých�ná-
pojů.�Nejen�našim�žákům�pro�výuku�
tělesné�výchovy,�ale� i�všem�sportov-
ně� založeným� občanům� města� bude�
k�dispozici�opravená�tartanová�dráha.
A�další�novinky�nás�čekají.��Po�elek-

tronických� žákovských� knížkách� na� 
2.� stupni� začneme� také� v� celé� škole�
s�elektronickými�třídními�knihami.�
Kromě� toho� se� opět� připravujeme�

na� řadu� projektů.�Mezi� nejoblíbeněj-
ší�z�nich�určitě�budou�patřit� ty,�které�
na�Mánesku� přivedou� rodilé�mluvčí:�
jednak� anglicky� mluvící,� s� nimiž� se�
budeme� setkávat� po� celý� rok,� a�mě-
síc�u�nás�bude�působit� také�německý�
student� germanistiky.� Doufáme,� že�
se� jim� u� nás� bude� líbit� a� že� přispějí�
ke�zkvalitnění�a�zatraktivnění�výuky.�
Úspěšně� dopadla� také� naše� žádost�

o�pokračování�v�projektu�Hodina�po-

hybu�navíc,�který�realizujeme�ve�škol-
ní�družině.�Čekají�nás�také�další�Šab-
lony�pro�ZŠ.�
V� rámci� posilování� pozitivního�

klimatu�ve� škole�plánujeme�„stmelu-
jící“� akce,� ať� už� pro� třídní� kolektivy�
–�např.�adaptační�pobyty�pro�šesťáky�
či�školy�v�přírodě,�tak�pro�celou�školu�
i�rodičovskou�veřejnost.�Ta�první�vel-
ká�se�uskuteční�v�předvánočním�čase.�
Po�obrovském�úspěchu�loňského�pod-
večerního� setkání� na� školním� hřišti�
v�rámci�oslav�80.�výročí�školy�srdeč-
ně�zveme�8.�prosince�na�školní�hřiště,�
kdy�se�opět�sejdeme,�tentokrát�v�rám-
ci�Adventu�na�Mánesce.�Podrobnosti�
sdělíme�včas.�
Pro� rodiče� připravujeme� opět� be-

sedy� na� různá� témata� s� odborníky�
na� psychologii� i� pedagogiku.� Tuto�
„tradici“�jsme�zavedli�již�před�čtyřmi�
lety� a� každoročně� zveme� v� průběhu�
školního� roku� na� dvě� setkání.� Jed-
no� proběhlo� již� při� prvních� třídních�
schůzkách� –� na� přání� rodičů� si� další�
téma� připravila� Mgr.� Milena� Mikul-
ková,�sociálně-pedagogická�poradky-
ně.��
Plánů� a� snů�máme� tedy� opět� hod-

ně,�k�jejich�plnění�je�potřeba�hodně�sil�
a�pevnou�spolupráci�se�všemi,�kterým�
na�Mánesce�záleží.�� 

 Mgr. vratislav PodZIMek, 
 ředitel ZŠ Mánesova

Máneska plánuje setkání s rodiči i adventní podvečer

dle tiskového zákona 46/2000 sb. o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku mohou  

členové zastupitelstev, tedy také Zastupitelstva  
města otrokovice, posílat své příspěvky, které je  

redakce povinna zařadit do nejbližšího vydání novin. 
redakce musí poskytnout  

přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku bez ohledu 

na frekvenci zasílání takovýchto sdělení.

Z redakČní PoŠty
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Přejeme�

Polínkové 
k� 85.� narozeni-
nám�hodně�štěs-
tí,� zdraví� a� lás-
ky.�Manžel�Josef,�synové�Jiří,�
Zdeněk�a�Petr�s�manželkami

Čas letí jako 
bláznivý...
Dne� 7.� září�
se� dožila� ži-
votního� jubi-
lea� 95� let� paní� 

.�
Přejeme� hodně� zdraví,� štěs-
tí,� osobní� a� rodinné�pohody.�
Rodina�Šimkova�a�Kračinova

Rodiče nikdy neumírají. Rodiče jenom 
spí, aby se probouzeli ve vzpomínkách 
svých dětí. Dnes,�23.�září,�vzpomínáme�
3.�výročí,�kdy�nás�navždy�opustila�naše�
maminka,� babička� a� prababička,� paní� 
helena vaCulíkovÁ� a� 8.� říj-

na� vzpomeneme� 16.� výročí,� kdy� nás� navždy� opustil� náš� tatínek,�
dědeček� a� pradědeček,� pan� stanislav vaCulík.� Kdo� jste� je�
znali,� vzpomeňte� s� námi.� S� láskou� a� úctou� vzpomíná� rodina.

Dne� 25.� září� vzpomeneme� 3.� výročí� úmrtí� paní� 
Františky ZBrankové.� Kdo� jste� ji� znali,� 
vzpomeňte�s�námi.�Za�tichou�vzpomínku�děkuje�man-
žel�s�rodinou.

Již� 3� roky� s� láskou� a� úctou� vzpomínáme� na� na-
šeho� tatínka,� dědečka� a� přítele,� pana� jaroslava  
wIllerta,� který� nás� navždy� opusil� 26.� září�
2013.�Dcera� Ilona� s� rodinou,� syn� Jaroslav� s� rodinou�
a� přítelkyně� Ludmila.� Děkujeme� přátelům� a� kama-
rádům,� kteří� si� k� tomuto� výročí� vzpomenou� s� námi.

Dne� 26.� září� uplynou� 2� roky� od� úmrtí� pana� 
radomíra ŠIŠky.�S�láskou�a�úctou�vzpomíná�rodina.

Odešla potichu duše jeho, v srdci nám ne-
chala slzu, aby se radovala s andě-
ly – zbavena bolesti a kráčela v lásce k Bohu.
Dne� 26.� září� uplyne� první� velmi� smutný� rok,� kdy�
nás� navždy� opustil� pan� jiří CísaŘ.� S� láskou� stále�
vzpomínají�manželka� Jana,� syn� Petr,� dcera�Kateřina�

s�manželem�Petrem�a�vnučkou�Karolinkou�a�ostatní�příbuzenstvo.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůsta-
la cestička jen. Dne�29.� září� vzpomeneme�4.� výročí�
úmrtí�našeho�milého�manžela,�tatínka�a�dědečka,�pana�
jaromíra trunkáta.�S�láskou�vzpomíná�manžel-
ka�Jana,�dcery�Alena,�Jitka�a�syn�Roman�s�rodinami.

Dne�1.� října� to�už�bude�dlouhých�30� let,�kdy�zemřel�
můj� manžel,� náš� tatínek� a� dědeček,� pan� ludvík  
daněk.� Vzpomínají� manželka,� dcera� a� syn� 
s�rodinami.

Odešel jsi, ale ve vzpomínkách s námi zůstáváš.
Dne� 4.� října� si� připomínáme� 4.� výročí� úmrtí� naše-
ho� syna� Martina skoPala.� Kdo� jste� jej� znali,�
vzpomeňte� s� námi.� Milující� rodiče,� děti� a� rodina

Dne� 3.� října� uplynou� dva� roky,� co� nás� tiše� opus-
til� pan� vladimír MaráŠek.� Stále� vzpo-
míná� manželka� Zdeňka� a� děti� s� rodinami.

Dne� 4.� října� uplyne� 8� let,� co� nás� navždy� opus-
tila� paní� ludmila ŘeZníČková.� S� láskou�
stále� vzpomínají� manžel� a� dcery� s� rodinami.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbi-
tov zůstala cestička jen. Kytičku květů Ti mů-
žeme dát a se slzami v očích vzpomínat. Dne� 
8.� října� vzpomeneme� 3.� výročí� úmrtí� našeho� mi-
lovaného� syna,� manžela� a� tatínka,� pana� Petra  
MahdalíČka.� S� láskou� vzpomínají� rodiče,� 
manželka�a�děti.

Dne�10.� října� uplyne�5� smutných� let,� co� nás� navždy�
opustil� pan� emil sedlák.� Děkujeme� za� tichou�
vzpomínku� těm,� kdo� jste� ho� znali.� S� láskou� a� úctou�
stále� vzpomíná� manželka,� dcera� a� syn� s� rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal. Jen vzpo-
mínky na Tebe krásné máme, které si pro celý ži-
vot uchováme. Dne� 15.� října� uplyne� 19� smutných�
let,� kdy� nás� po� tragické� události� navždy� opusti-
la� naše� milovaná� dcera,� sestra,� slečna� Marcela  
sekulová. S� láskou� v� srdci� vzpomínají� rodiče� 

a�bratr�s�rodinou.�Děkujeme�všem,�kteří�jí�věnují�tichou�vzpomínku.

Dne� 11.� srpna� by� se� můj� manžel jiří doleŽel  
dožil� 68� let.� Vzpomínají� manželka� Vlasta,� syn�
Jiří� se� synem� Romanem� a� syn� Zbyněk� se� synem 
Zbyněčkem.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky  
v našich srdcích zůstávají dál.� � V� neděli� 
21.� srpna� tomu� bylo� 8� let,� co� nás� navždy� opus-
til� manžel,� tatínek� a� dědeček,� pan� alois  
úlehla� z� Otrokovic.� Kdo� jste� ho� znali� a� měli�
rádi,� vzpomeňte� s� námi.� Za� tichou� vzpomínku� 
děkuje�manželka�Valerie� a� dcery�Adel,� Illa� a�Vendy� s� rodinami.

Ztratili jsme člověka, kterého měl každý rád, 
teď odpočívá v klidu snad. Pohodu v ráji chceme  
jí přát, zbývá jen zapálit svíci a vzpomínat.
Dne� 30.� srpna� uplynul� 6.� smutný� rok,� kdy� nás�
navždy� opustila� paní� jindřiška honsová.
Děkujeme� všem� za� tichou� vzpomínku� na� naši�

maminku.� Dcery� Iva� a� Hanka� s� rodinami� a� manžel� Slávek.
 
Dne� 2.� září� uplynulo� 5� let� od� chvíle,� co� ode-
šel� manžel,� tatínek,� dědeček� a� pradědeček,� pan� 
stanislav veČeŘa.�Vzpomíná�zarmoucená�rodina.

Dne� 9.� září� uplynulo� již� 27� let,� co� nás� na-
vždy� opustila� ve� věku� 49� let� naše� drahá� ma-
minka� a� babička,� paní� Zdeňka Blatová.
S� láskou� a� úctou� vzpomíná� dcera� Jana� s� rodinou.

Dne�9.�září�uplynulo�už�15�dlouhých�let,�kdy�nás�ve�
věku�26�roků�opustil�náš�milovaný�syn,�bratr�a�kama-
rád,�pan�aleš volák.�S�láskou�a�úctou�vzpomína-
jí�mamka,�bratr�Petr�s� rodinou,�sestra�Alena,�Radim� 
a�Karel.� Děkujeme� všem,� kteří� vzpomenou� s� námi.

Dne� 10.� září� uplynulo� 5� let,� kdy� nás� na-
vždy� opustil� můj� manžel,� táta� a� dědeček,� pan� 
Cyril odstrČIl.� Stále� vzpomíná� manželka� 
s�celou�rodinou.

Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen vzpo-
mínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá. Dne�11.�
září�jsme�si�připomněli�23�let�od�úmrtí�pana�rudolfa 
nováka.� Děkujeme� za� tichou� vzpomínku.�Dcery�
Vlasta� a�Lidka� s� rodinami,� vnoučata� a� pravnoučata.

Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí, a mezi nimi 
láska, to je most, který všechno přetrvá a všemu dává  
smysl.� Vzpomeňte� společně� s� námi� na� radka  
vavruŠu.�Ten�by�dne�18.�září�oslavil�45.�narozeniny.� 
Děkujeme.�Rodiče,�manželka� se� synem�a�bratr� s� ro-
dinou.

Dne� 19.� září� by� se� dožila� 96�
let� naše� maminka,� paní� Marie  
dohnalová�a�dne�29.�září�uplyne�24�
let�od�úmrtí�našeho�tatínka,�pana�aloise 
dohnala.� S� láskou� vzpomínají� dce-
ry� Ludmila,� Marie� a� Anna� s� rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě mi-
loval, vzpomíná dál. Dne� 20.� září� jsme� vzpo-
mněli� smutné� 4.� výročí� úmrtí� paní� Ivany  
Plané.� S� láskou� stále� vzpomíná� milující� rodina.

Dne� 22.� září� uplynulo� již� deset� let� od� chvíle,�
kdy� nás� opustil� manžel,� tatínek� a� dědeček,� pan� 
josef MelIChárek.� Kdo� jste� ho� znali,� věnuj-
te� mu,� prosím,� tichou� vzpomínku� spolu� s� námi.�
S� láskou� a� úctou� manželka� a� dcera� s� rodinou.

Dnes,� 23.� září,� si� připomínáme� 10.� výro-
čí� úmrtí� pana� Božetěcha dovrtěla.� 
Za� tichou� vzpomínku� děkuje� manželka� Marce-
la,� dcery� Veronika,� Aneta� a� ostatní� příbuzenstvo.

Odešel jsi, ale v našich srdcích zůstáváš. 
Dnes,� 23.� září� tomu� je� rok� co� nás� navždy� opus-
til� náš� milovaný� manžel,� tatínek,� bratr,� švagr� 
a� dědeček,� pan� vladimír BrIChta.� Stále� vzpo-
míná� manželka� eva,� synové� Vladimír� a� Tomáš� 
s� rodinami.� Kdo� jste� ho� znali,� vzpomeňte� s� námi.��

sPoleČenská kronIka
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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.

společenská kroni-
ka:� cena� za� zveřejně-
ní� je� 120�� Kč� vč.� DPH/
osoba.� Podklady� a� platby� 
přijímá� Turistické� infor-
mační� centrum,� Otrokovic-
ká� BeSeDA,� Po–Pá� 8–12,�
13–18� hod.,� So� 8–12� hod.,�
tel.:�571�118�103.

hledám ke koupi� byt,� 
Otrokovice.� Cena� dle� stavu.�
Tel.:�603�976�867.

nabídka práce.� Charita� 
sv.� Anežky� přijme� pracovníka/ci�
v�sociálních�službách�v�Charitním�
domově� pro� seniory.� Informace�
tel:�739�120�760�–�Mgr.�V.�Cívelo-
vá,�či�www.otrokovice.charita.cz.
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Avon centrum 
Otrokovice 

!!!přestěhováno!!!
ze Středu na Trávníky,

ul. Hlavní 1549, kousek
 (cca 20 metrů) od Papučárny – 
projdete menším průchodem,

 sousedíme s kadeřnictvím 
Černá (Vaďurová).

Prodej zboží zn. Avon, 
Oriflame, Dedra, Essence, LR, 

Just a nehtové modeláže. 
Pravidelné slevy, výprodeje
4 500 ks položek skladem.

Zboží, co není skladem, 
na objednání.

Možnost koupě katalogů,
 registrace, vzorečky

Otevřeno od Po–Pá 9–17 hodin, 
příp. dle dohody i mimo 

otevírací dobu

Facebook: Michaela Vajdová
Tel.: 605 375 505 

e-mail: m.vajdova@seznam.cz
e-shop: www.kosmetikadodomu.cz

hledám brigádnice na�mě-
síc� říjen� k� výrobě� dušičkové�
floristiky.�Tel:�733�531�787.

Pokud� jste� nedostali� Otrokovické� noviny� do� schránky,� jsou��
k� vyzvednutí� � v� Turistickém� informačním� centru� v� Otroko-
vické� BeSeDě� od� 29.� září.� Chyby� v� distribuci� hlaste� redakci� 
na�tel.�571�118�104,�e-mail:�redakce@otrokovickenoviny.cz

ludmila PalIČková

j i ř i n ě  
paní�



Poválečná léta
Po� válce� atletika� čtyři� roky� ne-
fungovala.�Až�v�roce�1949�začal�
činnost�atletického�oddílu�rozjíž-
dět�František�Helešic.�Se�svými�
svěřenci� začali� upravovat� hřiště�
u� škol,� aby� měli� kde� trénovat� 
a� závodit.� Když� dali� hřiště� do�
pořádku,�založili�nový�oddíl�pod�
názvem�Sokol�Svit�XI.�
Znovu�se�objevili�talenti,�kte-

ří� reprezentovali� Otrokovice� na�
nejvyšší� úrovni.� Josef� Poruba�
obsadil�na�Přeboru�ČSR�3.�místo�

ve�skoku�o�tyči,�tentýž�závodník�
o� rok� později� zvítězil� v� hodu�
oštěpem� a� dvakrát� překonal� čs.�
rekord.�Na�snímku�už�je�v�dresu�
TJ�Gottwaldov.�Později�zahynul�
jako� zkušební� pilot� sovětských�
MIGů,� o� této� tragické� události�
jsme� získali� svědectví� od� jeho�
kamaráda�a�spolubojovníka�z�let�
vojenských.�
Znovu�pak�přišla� léta�hubená�

a�v�oddíle�zůstalo�jen�pár�členů.�
Přesto� se� někteří� z� nich� zúčast-
nili�přeborů�na�celostátní�úrovni.

nové vedení oddílu
Blýskat�na�lepší�časy�se�začalo�

až�v�roce�1955,�kdy�se�nejlepším�
dorostencem�ČSR�na�1�000�met-
rů�stává�Karel�Col�časem�2:43,0�
minuty.�Problém�tedy�nebyl�ani�
tak�v�nedostatku�zájmu�mladých,�
ale� chyběli� především� kvalitní�
funkcionáři.� Do� práce� se� zapo-
jil� Jiří�Kliment� a� Jiří� Bednařík,�
jako�trenér�přišel�do�oddílu�další�
nadšenec� Jindra� Roudný,� který�
byl� známý� jako� mistr� evropy�
na�3�000�metrů�překážek.�Karel�
Col� zvítězil� v� roce�1956�v�Pře-
boru� ČSR� v� přespolním� běhu.�
Lákadlem� pro� další� zájemce�
byla�i�účast�emila�Zátopka,�kte-
rý�se�zúčastnil�přespolního�běhu� 
v� Otrokovicích.� Novinkou� je�
vydávání� oddílového� zpravoda-
je� Tretra.� V� dalším� roce� získal�
stříbrnou� medaili� na� Přeboru�
ČSR� Karel� Col� na� 800� metrů�
časem� 1:56,4� minuty.� Ještě� v�
tomto�roce�se�zúčastnil�několika�
mezistátních� utkání� jako� repre-
zentant.
nový stadion
V� roce� 1959� byl� dobudován�
Nový� stadion� a� 2.� září� 1959� se�
konalo� první� neoficiální� utkání�
s�Rožnovem.�Oficiálně�byl�pro-
voz�stadionu�zahájen�21.�května�
1960� mítinkem� za� účasti� kom-
pletního�družstva�Dukla�Praha.

kvalitnější funkcionáři 
– kvalitnější oddíl
V� roce�1961� zahájil� oddíl� čin-
nost�opět�bez�předsedy.�Do�čin-
nosti�se�zapojil�Jiří�Bednařík,�s�
jehož�jménem�je�spojen�největší�
rozmach� atletiky� v� Otrokovi-
cích.� Začátky� byly� opět� těžké,�
oddíl�musel�začít�pracovat�pře-
devším�se�žactvem.�Pak�to�něja-
ký�ten�rok�trvá,�než�se�mladí�do-
stanou�na�výsluní.��V�roce�1963�
nastoupil� do� funkce� předsedy�
František� Hejčl,� Jiří� Bednařík�
se�začal�věnovat�výchově�mla-
dých� závodníků.� Další� výraz-
nou� posilou� funkcionářského�
kolektivu�se�stal� tajemník�Otto�
Opavský.
V�roce�1965�se�konal�na�sta-

dionu� mezinárodní� mítink.� Na�
mítinku�padl�čs.�rekord�v�běhu�na� 
2� 000� metrů,� když� jej� zaběhl�

rodák�Josef�Odložil�za�pomoci� 
dalších� medailistů� z� OH� 
v� Tokiu,� novozélandských�
běžců�Snella�a�Daviese.
V� roce� 1966� bylo� měs-

to� Otrokovice� vybráno� jako�
etapové� při� dojezdu� cyklis-
tického� Závodu� míru.� Před�
dojezdem� cyklistů� pro-
běhl� atletický� mítink� a� na� 
3�000�metrů�zvítězil�opět�Josef�
Odložil.�Mimo�něj�se�zúčastnil�
i� světový� rekordman� Ludvík�
Daněk.�Práce�kvalitních� funk-
cionářů� se� projevila� také� tím,�
že� uspořádali� v� červenci� mis-
trovství�ČR�kategorie�juniorů.�
V�roce�1967�konečně�nastal�

obrat� i� ve� výkonnosti� oddílu.�
Muži�vybojovali�postup�do�vyš-
ší� soutěže,� čímž� potvrdili,� že�
atletika�jako�individuální�sport�
potřebuje�k�úspěchu�především�
dobrou� partu.� Josef� Podmolík�
obsadil�2.�místo�v�maratonu�na�
Mistrovství�ČSSR.�V�následu-
jícím�roce�obsadili�muži�v�kva-
litně�obsazené�soutěži�4.�místo� 
a�po�reorganizaci�v� roce�1969�
byli�zařazeni�do�Moravské�di-
vize.�Josef�Bukovjan,�Jiří�Košík� 
a� Josef� Podmolík� získali� na�
Mistrovství�ČSSR�v�silničním�
běhu� bronzové�medaile.� Josef�
Podmolík�navíc�zvítězil�v�celo-
roční�soutěži�československého��
poháru�na�deset�kilometrů.�

 Petr GyBas,
 TJ Jiskra Otrokovice

OtrOkOvIcké
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atletika v otrokovicích slaví letos 80 let – poválečná léta, nový stadion 
Atletika�má� výhodu�mnoho-
strannosti� –� svou� disciplínu�
si�v�ní�může�najít�jaždý,�kdo�
se� chce� věnovat� pohybu.� 
V� Otrokovicích� funguje� at-
letický� oddíl� od� roku� 1936.�
Protože� je� historie� oddílu�
opravdu� bohatá,� najdou� čte-
náři� povídání� o� tom,� jak� šla�
léta�s�otrokovickou�atletikou,�
v�několika�vydáních�Otroko-
vických�novin.�Nyní�předsta-
vujeme� druhou� část� –� pová-
lečná�léta�a�Nový�stadion.

rok 1951. Josef Poruba  
hodil oštěpem československý 
rekord 58,72 metru.

rok 1959. Trenér oddílu atletiky Jindřich Roudný, mistr  
evropy v běhu na 3 000 metrů překážek.  
 snímky: archiv tj jiskra

Město� Otrokovice� vyhlašuje� výBěrové ŘíZení na Pro-
dej Bytové jednotky 1300/403 v ul. Školní 1300, 
otrokovICe včetně� příslušného� spoluvlastnického� podílu�
id.� 30/3550� na� společných� částech� budovy� č.� p.� 1300� a� příslušné-
ho� spoluvlastnického� podílu� id.� 30/3550� k� pozemku� parc.� č.� st.� 1918� 
v�k.� ú.� a� obci�Otrokovice� –� byt� ve� 4.� nadzemním�podlaží� s� dispozicí� 
1�+�kuchyňský�kout.�Celková�podlahová�plocha�bytu�činí�29,93�m2�+�
plocha�lodžie�2,94�m2.�
Město�vyhlašuje�výběrové�řízení�za�následujících�podmínek:�
•�zájemce�uvede�jméno�a�příjmení,�adresu�trvalého�bydliště,�popř.�doru-
čovací�adresu�a�telefonický�kontakt
•�minimální kupní cena 515 000 kč
•�uzávěrka�výběrového�řízení:�30. 9. 2016 v 10.00 hod.
Přihlášku� do� výběrového� řízení� je� nutno� podat� osobně� do� podatelny�
MěÚ�Otrokovice�v�zalepené�obálce�s�označením�
„výběrové řízení bytová jednotka 1300/403".

.

Město�Otrokovice�vyhlašuje�výBěrové ŘíZení na Pro-
dej Bytové jednotky 1300/415 v ul. Školní 1300, 
otrokovICe včetně�příslušného�spoluvlastnického�podílu�id.�
30/3550�na�společných�částech�budovy�č.�p.�1300�a�příslušného�
spoluvlastnického�podílu�id.�30/3550�k�pozemku�parc.�č.�st.�1918�
v�k.�ú.�a�obci�Otrokovice�–�vnitro�byt�ve�4.�nadzemním�podlaží�
s�dispozicí�1�+�kuchyňský�kout.�Celková�podlahová�plocha�bytu�
činí�30,46�m2�+�plocha�lodžie�2,94�m2.�
Město�vyhlašuje�výběrové�řízení�za�následujících�podmínek:
•�zájemce�uvede�jméno�a�příjmení,�adresu�trvalého�bydliště,�popř.�
doručovací�adresu�a�telefonický�kontakt
•�minimální kupní cena 500 000 kč
•�uzávěrka�výběrového�řízení: 30. 9. 2016 v 10.00 hod.
Přihlášku�do�výběrového�řízení�je�nutno�podat�osobně�do�podatel-
ny�MěÚ�Otrokovice�v�zalepené�obálce�s�označením�
„výběrové řízení bytová jednotka 1300/415".

adresa pro podávání 
přihlášek do vŘ:

MěÚ�Otrokovice,�budova�č.�1
odbor�majetko-právní
nám.�3.�května�1340
765�23�Otrokovice

Byt� je� v� původním� provedení� z� doby� své� výstavby� pouze� se� základní� údržbou,� bez� podstat-
né� rekonstrukce� nebo� modernizace.� V� rámci� revitalizace� domu� byla� provedena� výměna� oken 
a�dveří�na�lodžii�za�plastová�a�provedena�úprava�lodžie.�Na�budovu�č.�p.�1300�je�zpracován�průkaz�
energetické�náročnosti.�V�bytě�je�odpojená�elektřina.
Výběrové�řízení�vyhodnocuje�na�neveřejné�schůzi�Rada�města�Otrokovice.�
Prohlídku�je�možno�uskutečnit�po�osobní�dohodě�nebo�telefonickém�objednání.�
Bližší�informace�podá�Bc.�Jana�Páleníková,�
tel.�577�680�208,�e-mail:�palenikova@muotrokovice.cz.�

Pro obě výběrová řízení platí: 
•�úhrada�kupní�ceny:�do�30�dnů�po�schválení�prodeje�Zastupitelstvem�města�Otrokovice,�předložená�nabídka�musí�být�vlastnoručně�podepsána�
uchazečem,�popř.�uchazeči,�v�případě,�že�má�být�nemovitost�nabyta�do�společného�jmění�manželů,�přihlásí�se�do�výběrového�řízení�oba�manželé�
společně
•�v�případě�nabídek�se�shodnou�nabídkovou�cenou�rozhoduje�při�vyhodnocení�čas�podání�nabídky�s�tím,�že�dříve�podaná�nabídka�má�přednost
•�ve�výběrovém�řízení�bude�vybrána�pouze�jedna�nejvýhodnější�nabídka,�další�nabídka�v�pořadí�nebude�stanovena
•�zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek a výběrové řízení zrušit.

otrokovICké novIny 
Periodický� tisk� územního� sa-
mosprávného� celku.� Měsíčník�
města� Otrokovice.� vydavatel: 
Otrokovická� BeSeDA,� s.� � r.��
o.,� IČO:� 255� 138� 85.� regist-
race: 1.� 7.� 2007� –�MK� ČR� e�
13019.� Vychází� každý� předpo-
slední�pátek�v�měsíci�v�nákladu�
9 100  ks,�uzávěrka je 5. den 
v měsíci. Distribuce� do� všech�
domácností� ve� městě� Otroko-
vice� a� na� určená� místa.�Zdar-
ma – neprodejné. redakce: 
Otrokovická� BeSeDA,� nám.�
3.� května� 1302,� 765� 02� Otro-
kovice,� � tel.:� 571� 118� 104,� re-
dakce@otrokovickenoviny.cz.� 
redakční rada:�Mgr.� Jaroslav�
Budek�(předseda),�Mgr.�Ivo�Ma-
rušák,� Mgr.� Věra� Kramářová,�
Mgr.�Michal�Mynář,� Ing.�Anna�
Novotná,�Bc.�Michal�Petřík,�Ing.�
Milan�Plesar,�Bc.�Romana�Steh-
líková,�Mgr.�Jiří�Veselý.�Šéfre-
daktorka:� Ing.�Anna�Novotná.�
Inzerce: zákl.�cena:�20�Kč/cm2 
+�DPH�21�%,�tel.:�571�118�104,�
inzerce@otrokovickenoviny.cz.�
Graf. úprava: Ing.�Anna�Novot-
ná.�tisk: Hart�press,�spol.�s�r.�o. 
distribuce: Česká� pošta,� s.� p.�
nevyžádané příspěvky se ne-
vracejí. 

odvoZ ZdarMa – Cena dohodou
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rok 1957. Stavba nového stadionu. Dobudován byl v roce 1959, 
oficiálně byl provoz nového stadionu zahájen 21. května 1960.  
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ZVOLTE SI
SVÉHO
HEJTMANA

 

JIŘÍ ČUNEK
KRAJSKÉ VOLBY 2016, 7. A 8. ŘÍJNA

Pozvánka na florbal

do otrokovic zamíří tipsport 
superliga ve středu 28. září, kdy  
Panteři hostí Bulldogs Brno.  
na tento zápas srdečně zveme 
všechny fanoušky otrokovického 
florbalového klubu.

Gach má formu, je 
opět mistrem republiky
Brokový� střelec� z� Otrokovic�
Jiří�Gach�obhájil�ve�druhé�po-
lovině� srpna� na� mistrovství�
České� republiky� v� Plzni� své�
loňské�vítězství�v�double�trapu.�
Získal� prvenství� jak� v� jednot-
livcích,� tak� i� v� družstvu,� kde�
byli� jeho� parťáky� Jiří� Lipták�
a�Miroslav�Matějík.�� (ano)

Jezdecký� klub� Zlín� se� sídlem�
v� Otrokovicích� uspořádal� ví-
kendu� 6.� a� 7.� srpna� 8.� ročník�
Jezdeckých�závodů�v�parkuro-
vém�skákání�O�putovní�pohár�
starosty�obce�Tečovice.

Závodů�se�zúčastnilo�pětatři-
cet�jezdeckých�stájí�ze�Zlínské-
ho,�Olomouckého,�Jihomorav-
ského� a� Moravskoslezského�
kraje,� sedmačtyřicet� jezdců� 
a� jezdkyň� a� pětapadesát� koní.��

Každý� den� bylo� uspořádáno�
pět� soutěží,� výška� překážek�
byla�od�60�do�115�centimetrů.
Jezdeckých� závodů� se� zú-

častnily�i�dvě�jezdkyně�našeho�
klubu.� Michaela� Blahušová�
na�koni�Lemont�byla�v�sobotu�
v�soutěži�stupně�„ZZ“�stříbrná,�
v� další� soutěži� –� Stupňovaná�
obtížnost� do� 100� centimetrů�
na� bronzové� pozici.� V� nedě-
li� v� soutěži� na� styl� jezdce� se�
umístila�pátá.�
V� neděli� získala� další�

naše� členka� Markéta� Molko-
vá� na� koni� Winny� Viktory�
v�soutěži�Dvoufázové�skákání�
100/110�krásné�3.�místo.
Hlavní� soutěž� vyhrál� Pavel�

Koláček� na� koni� S-Classic� 
z�TJ�Pálava�Popice.
Jezdecké� závody� se� konaly�

za�finanční�podpory�města�Ot-
rokovice�a�Zlínského�kraje.
 Petr hIrka,
 předseda Jezdeckého klubu

O� tom,� že� se� veslování� v� Ot-
rokovicích� daří,� svědčí� dal-
ší� velký� úspěch.� Mistrovství�
světa� juniorů� se� letos� konalo�
na�konci�srpna�v�nizozemském� 
Rotterdamu.� Zúčastnila� se� jej�
také� otrokovická� veslařka�Va-
lentýna� Solařová,� která� získa-
la�místo� v� reprezentační� dívčí�
osmě.�Po� jasném�postupu�čes-
ké� lodě� z� rozjížděk� do� finále�
se�na� startu�potkaly�velmi�vy-
rovnané�posádky.�Češky�se�po-
stupně� probojovaly� s� němec-
kou�posádkou�na�přední�pozice�
a� v� závěrečném� vyrovnaném�
boji� naše� loď� získala� skvělou�
zlatou� medaili� a� titul� junior-
ského�mistra�světa!�Jsme�rádi,�
že� tento� úspěch� neprožíváme�
sami� –� Valentýna� dokonce�
dostala� � blahopřejný� dopis� od�
hejtmana�Zlínského� kraje� Sta-
nislava�Mišáka.
První�víkend�v�září�pak�otro-

kovičtí� veslaři� zamířili� do� ra-

kouského� Villachu� na� mezi-
národní� regatu.�Odtud�přivezli�
další� cenné� kovy� –� bronzové�
medaile� získal� Radim� Hladík�
na� skifu� dorostenců� a� bratři�
Jakub�a�Adam�Atarsia�ve�dvoj-
skifu� mužů� lehkých� vah.� Ra-
dim�Hladík� pak� v� dalším�dra-
matickém� závodě� dvojskifu�
dorostenců� završil� víkend� zla-
tou�medailí.�
Veslaře� čeká� na� konci� září�

Mistrovství� České� republiky�
ve�sprintu,�za�kterým�následuje�
mistrovství� družstev� v� Rači-
cích.�Otrokovičtí�veslaři�si�do-
volují�také�pozvat�všechny�pří-
znivce� i� zájemce� o� veslování�
na�tradiční�Mistrovství�Moravy�
ve�sprintu,�které�se�bude�konat�
v�sobotu�1.�října�na�Štěrkovišti�
za�účasti�moravských�i�sloven-
ských�oddílů.� 

  jiří kuBíČek, 
 oddíl veslování 
 TJ Jiskra Otrokovice

veslaři slaví zlato na Ms juniorů

Přes překážky. Michaela Blahušová a Lemont z pořádajícího 
Jezdeckého klubu.  Foto: Petr hIrka

dívky dovedly své koně na medailové pozice

Velký fotbal začíná u malých  
                 

  

         a TY můžeš být součástí 
 Koho hledáme? - děti narozené 2010 a 2011 

 Kde? – stadion FC Viktoria, 
 Kdy? – celé září každé úterý a čtvrtek od 16 hodin 

 Co s sebou? – kopačky, sportovní oděv a chuť hrát fotbal  web Městské televize otrokovice: www.televizeotrokovice.cz
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jiskra junior handball 
Cup 2016 
O� víkendu� 19.–21.� srpna� byl�
házenkářským� oddílem� TJ�
Jiskra� Otrokovice� uspořádán�
1.� ročník� turnaje� Jiskra� Junior�
Handball� Cup� 2016� v� házené�
mladších� a� starších� doroste-
nek.� Turnaje� se� zúčastnilo�
osmnáct� týmů�v� obou�katego-
riích,� z� toho� deset� ze� Sloven-
ska� a� osm� z�České� republiky.�
Základní�myšlenkou�pro�uspo-
řádání�turnaje�bylo�poskytnout�
oddílům� možnost� srovnání� sil�
během� letní� přípravy� družstev�

na� své� ligové� soutěže.� Tato�
idea� pro� nás� měla� až� překva-
pivě�silnou�odezvu�ze�Sloven-
ské� republiky,� odkud� dorazilo�
po� dvou� družstvech� z� Iuventy�
Michalovce,� ŠKP� Bratislava,�
HK� AS� Trenčín,� HC� Tatran�
Stupava� a� v� kategorii� starších�
dorostenek�po�jednom�družstvu�
UDHK� Nitra� a� MHK� Bytča.�
Z� České� republiky� se� zúčast-
nila�družstva�dvakrát�TJ�Sokol�
Vršovice,� která� turnajem� za-
vršila� své� týdenní� soustředění�
v� Otrokovicích,� dorostenecká�
družstva� HC� Zlín,� oba� otro-

kovické� dorostenecké� týmy�
a� v� kategorii� starších� doroste-
nek�ještě�Veselí�nad�Moravou.�
Zápasy�se�odehrály�v�Měst-

ské�sportovní�hale,�v�hale�SPŠ�
na� Štěrkovišti� a� v� pátek� ještě�
díky� pěknému� počasí� na� ven-
kovním� tartanovém� hřišti�
u� tenisových� kurtů.� Naši� tre-
néři�pojali�tuto�akci�jako�ostrou�
přípravu� před� podzimní� částí�
nadcházejících�dorosteneckých�
ligových�soutěží�a�v�silné�kon-
kurenci�českých�a�slovenských�
týmů� otestovali� hlavně� fyzic-
kou�připravenost�svých�svěřen-
kyň� a� u� mladších� dorostenek�
navíc� změny� herních� koncep-
tů,� na� které� v� letní� přípravě�
kladli�vysoký�důraz.�V�koneč-
ném� hodnocení� turnaje� naše�
družstva� skončila� v� kategorii�
starších� dorostenek� na� šestém�
místě� a� v� kategorii� mladších�
dorostenek�na�místě�pátém.�
Rád� bych� poděkoval� městu�

Otrokovice,� Zlínskému� kraji�
a�restauraci�Lanáček�za�přímou�
podporu�této�jedné�z�největších�
sportovní� událostí� v� házené�
dorostenek� pořádaných� u� nás�
v� České� republice� a� doufáme�
ve� spolupráci� i� v� dalších� roč-
nících� Jiskra� Junior� Handball�
Cup.�
 Martin hŘIB,
 místopředseda oddílu házené
 TJ Jiskra Otrokovice

házenkářky otrokovic pořádaly v srpnu dva mezinárodní turnaje

jiskra junior handball Cup 2016. V turnaji se utkalo osmnáct 
týmů mladších a starších dorostenek.  Foto: jaroslav Pavlík

jiskra handball Cup 2016
O�týden�později,� tedy�26.–28.� srp-
na,�se�oddíl�házené�TJ�Jiskra�Otro-
kovice�ocitl�v�roli�pořadatele�znovu�
–� ve� sportovní� hale� na� Štěrkovišti�
organizoval� již� 11.� ročník� turna-
je� žen� Jiskra� Handball� Cup� 2016.�
Vzájemné� zápasy� čekaly� pět� týmů�
–� kromě� domácího� se� turnaje� zú-
častnilo�interligové�družstvo�Soko-
la�Písek�a�také�loňského�vítěze�čes-
ké�1.� ligy�HC�Zlín.� �Ze�Slovenska�
přijeli� dva� účastníci� 1.� ligy,� Sport�

Hlohovec�a�Ferplast�Nesvady.�Jas-
né� vítězství� si� odvezly� Písečanky,�
na�otrokovické�ženy�zbyla�tentokrát�
pátá�příčka.�„Turnaj�měl�velmi�sluš-
nou�úroveň.�Písek�sice�vyhrál�zce-
la� zaslouženě,� ve� všech� případech�
dvojciferným� rozdílem� skóre,� ale�
ostatní�zápasy�byly�většinou�velmi�
vyrovnané,“� uvedl� místopředseda�
klubu�za�dorostenky�a�ženy�Zbyšek�
Cileček,�který�zároveň�děkuje�měs-
tu� Otrokovice� a� Zlínskému� kraji�
za�finanční�dotace�pro�turnaj.��(ano)

jiskra handball Cup 2016. V dresu TJ Jiskra se opět představila 
Júlia Dolečková (s míčem), která se vrátila do kolektivu po více než 
roční mateřské dovolené.  Foto: anna novotná



Ve� dnech� 29.–31.� července�
proběhl� na� Novém� stadionu�
TJ� Jiskra� Otrokovice� jeden�
ze� závodů� Světového� pohá-
ru� ve� střelbě� z� kuše� –� Bohe-
mia�Cup,� letos� již� 18.� ročník.��
Po� dobrých� zkušenostech�
z�minulých�ročníků�byl�o�tento�
závod�velký�zájem�nejen�z�řad�
domácích� reprezentantů,� ale�
i�dalších�evropských�států.�Zá-
vodů�se�zúčastnili�střelci�z�Ma-
ďarska,�Německa,�Chorvatska,�
Finska�a�Švýcarska,�samozřej-
mostí� byla� účast� celé� české�
reprezentace.���Konkurence�pa-
desáti� střelců�byla�na�nejvyšší�
úrovni,� o� čemž� svědčí� i� účast�
medailistů� z�mistrovství� světa�
a�evropy,�ale� i�dalších�závod-
níků�ze�světové�špičky.��
Když� ve� čtvrtek� začaly�

přijíždět� jednotlivé� výpravy�
do� Otrokovic,� vyjadřovaly�
uspokojení� s� technickým� zá-
zemím� i� přípravou� stadionu.��
V�pátek� již�probíhaly� technic-
ké� přejímky� zbraní� i� oficiál-
ní� trénink� pod� státní� vlajkou�
i� pod� vlajkou� města� Otroko-
vice,� za� jehož� finanční� pod-
pory� a� také� za� finanční� pod-
pory� Zlínského� kraje� se� tato�
významná� akce� konala.� Dvě�
desítky� pořadatelů� vytvořily�
skvělé� podmínky� pro� to,� aby�
v�sobotu�od�rána�probíhaly�me-
zinárodní� závody� na� nejvyšší�
úrovni.� Po� oba� dva� soutěžní�

dny� byli� závodníci� i� diváci�
svědky�vynikajících�výsledků.��
Světovou� nadvládu� dokázali�
střelci�z�Chorvatska,�kteří�měli�
vítěze� ve� všech� kategoriích.�
Z� českých� závodníků� obsadil�
Bohumil� Korbař� z� Plumlova�
vynikající� 2.� místo� v� katego-
rii� mužů� a� Tereza� Skládalová�
rovněž�2.�místo�v�kategorii�ju-
niorů.�Z�otrokovických�střelců�
byli� nejlepší�Martin�Hajný� na� 
5.� místě� a� Aja� Kaszonyiová�
na� 7.� místě� ve� svých� katego-

riích.� Poděkování� patří� všem�
pořadatelům� a� také�městu�Ot-
rokovice� a� Zlínskému� kraji�
za�poskytnutí�finanční�dotace.
Ve�dnech�5.–6.�srpna�se�ko-

nalo�v�Litultovicích�na�severní�
Moravě�Mistrovství�České� re-
publiky�ve�střelbě�z�kuše.�Naši�
mladí� střelci� kategorie� kadeti�
(do�18�let)�se�v�těžké�konkuren-
ci�prosadili�a�umístili�se�Martin�
Hajný�na�druhém�místě�a�Mar-
tin�Mikeštík�na�třetím�místě.�Je�
to� výsledek� dlouhodobé� práce�

s�mládeží�v�TJ� Jiskra�Otroko-
vice,�oddíl�střelby�z�kuše.�Ne-
můžeme�ani�opomenout�výkon�
Aji�Kaszonyiové,�která�v�nově�
zřízené�kategorii�ženy�seniorky�
dosáhla�na�druhé�místo.�
Nezbývá� než� popřát� našim�

střelcům� do� budoucnosti� ještě�
mnoho�dobrých�výsledků.
 Ing. Zdeněk janda, 
 ladislav ŽateCký,
 oddíl polní kuše 
 TJ Jiskra Otrokovice
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Tři�týdny�mezi�červencem�a�srpnem�
byly�pro�aktivní�členy�Spolku�wes-
ternové� střelby� Otrokovice� oprav-
du�náročné.�V�době�od�27.�do�30.�
července� se� zúčastnili� otevřeného�
mistrovství�České�republiky�v�Opa-
řanech�u�Tábora,�kde�získali�cenné�
kovy:� �Marian�Lukačovič�–� stříbr-
ná�medaile,� Josef�Vaculík�a�Stani-
slav�Prokop�bronzové�medaile,�a�to�
ve�svých�kategoriích.��Celkem�zde�
bylo� devětaosmdesát� startujících�
z�šesti�zemí.
Na�mistrovství�Slovenské�repub-

liky��v�Domaniži�od�4.�do�6.�srpna���
byli� střelci� opět� úspěšní:� Stanislav�
Prokop�–�zlatá�medaile,�Josef�Gába�
a�Marian�Lukačovič�–�stříbrná�me-
daile� a� Josef� Vaculík� –� bronzová�
medaile.�Toto�otevřené�mistrovství�
absolvovalo�čtyřiaosmdesát�střelců�
z�osmi�zemí.
Na�13.�mistrovství�evropy�v�ma-

ďarském�Györu�od�10.�do�14.�srpna�
dosáhli�střelci�ve�svých�kategoriích�
na� zlatou�medaili� –�Stanislav�Pro-
kop,� Josef� Vaculík� a� Josef� Gába�
byli�čtvrtí,�Marian�Lukačovič�skon-
čil�na�pěkném�pátém�místě.�
Na�závěr�bych�chtěl�všem�těmto�

úspěšným�střelcům�k�jejich�výkonu�
poblahopřát�a�zároveň�i�poděkovat�
sponzorům�městu�Otrokovice�a�fir-
mě�Continental�Barum�i�dalším�při-
spěvatelům� za� rozvoj� střeleckého�
sportu�v�našem�městě�a�okolí.
 vladimír lukaČovIČ,�
 předseda Spolku westernové 
 střelby Otrokovice

tři aktivní týdny 
westernových střelců

střelcům z kuše se dařilo. Mladým i těm zkušenějším

7. a 8. října
ROZHODNETE

Ing. Tomáš PAJONK Ivo VALENTA

MÁME
RECEPT NA:

         www.facebook.com/SaSzlk

         zlinsky.spolecne2016.cz

✔  SPOKOJENÉ  
pacienty

✔  DÁLNICE  
 i lepší spoje

✔  ŠKOLY  
pro 21. století

✔  PROSPERITU  
bez byrokratů

✔  SPOKOJENÉ 
stáří

 

✔  OBCE  
bez zbytečných lejster

✔  DOBŘE  
placenou práci

✔  DOBRÝ ŽIVOT  
na venkově

✔  ÚŘAD VSTŘÍCNÝ  
k lidem 

✔  KRAJ  
energický a dynamický 

kadeti v litultovicích. Martin Hajný na druhém a Martin Mikeštík na třetím místě na  
Mistrovství České republiky ve střelbě z kuše.  Foto: svatoslav kuBa
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Oddíl�turistiky�TJ�Jiskra�Otrokovice��zve�veřejnost�v�65.�roce�svého�působe-
ní� �na�podzimní�vycházky�z�cyklu:�Pojďte�s�námi�do�okolí.�V�říjnu�to�bude:� 
15. 10. vycházka z kocandy na Chlum 
Odjezd�z�nádraží�ČD�Otrokovice�trolejbusem�č.�6�v�9.50�hodin.��
Trasa:�Kocanda�–�rozcestí�Pod�Rozhlednou�–�hřebínkem�mezi�Paseckým�po-
tokem�a�Klabalkou�k�vyhlídkovému�kameni�–�Mladcová�–�Racková-skalnaté�
–�Mladcovské�vrchy�–�Mladcovská�skalka�s�tesanými�schody�(10�km)�–�Zbo-
ženské�rybníky–�Chlumská�studánka�–�Chlum�(15�km).
Trasu�je�možné�zkrátit�k�zastávce�MHD�na�Mladcové�(Bartošův�dům)�i�pro-

dloužit�do�Otrokovic�nebo�jet�autobusem�z�Chlumu�do�Malenovic.�
Vedou�Milada�a�Jan�Šmatlovi.��
 dana novotná, oddíl turistiky TJ Jiskra Otrokovice

Otrokovičtí�tenisté�se�mohou�po-
chlubit�kvalitně�odehranou�sezo-
nou.� Díky� tomu�Otrokovice� jen�
tak�nezmizí�z�tenisové�mapy.
Šmédek v osmifinále 
na mistrovství evropy
Otrokovický� tenista� Jaroslav�
Šmédek� se� probojoval� do� osmi-
finále�mistrovství�evropy�tenistů�
do�14�let�v�Plzni.�Aktuálně�dva-
cátý� hráč� evropského� žebříčku�
Šmédek�zdolal�v�1.�kole�Lotyše�
Bruzase�6:1,� 6:4� a� ve� 2.� kole� si�
vyšlápl� na� nasazeného� Chorva-
ta� Devalda� (10.� hráč� v� evropě)�
a�zvítězil�6:2�a�6:4.�Velkým�bo-
jem�byl�zápas�3.�kola,�kdy�tenista�
Jiskry� vydřel� postup� po� výsled-
ku�3:6,�6:3�a�7:5�s�překvapením�
turnaje� Bulharem� Dimitrovem.�
Jarda� prohrál� až� v� osmifinále�
s�šestým�hráčem�evropy,�Dánem�
Mollerem�dvakrát�3:6.�
Šmédek s českou 
reprezentací 7. na světě
Šmédek� byl� také� členem� tří-
členné�reprezentace�ČR�na�mist-
rovství� světa� družstev� do� 14� let�

v�Prostějově.�Za�účasti� šestnácti�
nejlepších� týmů� světa� skonči-
li� Češi� sedmí,� když� ve� skupině�
porazili� Thajsko� a� Tunisko� 3-0�
a�v�rozhodujícím�zápase�podlehli�
1:2�pozdějším�mistrům�světa�Ar-
gentině,�když�jim�k�výhře�chyběl�
jeden� míč.� Ve� skupině� o� 5.–8.�
místo�Češi�padli�s�mistry�evropy�
Italy�1:2�a�po�výhře�2:1�nad�Ru-
munskem�brali�konečné�7.�místo.�
Jaroslav� Šmédek� odehrál� dvě�

dvouhry�s�bilancí�0-2�a�5�čtyřher�
s�bilancí�5-0.�
nebojsa vicemistrem Čr 
ve čtyřhře
Za�senzační�výsledek�lze�označit�
stříbro�ze�čtyřhry�téměř�sedmatři-
cetiletého� otrokovického� tenisty�
Stanislava� Nebojsy� na� mistrov-
ství�ČR�v�Ostravě.�Se�spoluhrá-
čem�Michalem�Bíškem�z�pražské�
Sparty�se�dali�dohromady�na�za-
čátku�sezony�a�na�severu�Mora-

vy�korunovali� letošní� jízdu,�kdy�
vyhráli� všechny� české� áčkové�
turnaje.�V�prvním�kole�mistrov-
ství,�kde�se�představili�mimo�jiné�
challangeroví� hráči� Michnev,�
Michalička�nebo�daviscupový�re-
prezentant�Minář,�zdolali�dvojici�
Vachtl� (Kladno),� Potužák� (Kar-
lovy� Vary)� 6:3� a� 6:1,� ve� čtvrt-
finále� zdolali� 6:2� a� 6:1� Polánku�
(Mar.� Lázně)� a� Rabase� (Pardu-
bice).�V�semifinále�se�Nebojsovi�
s�Bíškem�podařil� husarský� kou-
sek,� když� zdolali� 2.� juniora� ČR�
Nouzu�s�jeho�trenérem�Davidem�
Škochem,� bývalým� 20.� hráčem�
světa�ve�čtyřhře�7:6,�1:6�a�10:7.�
Ve�finále�pak�sahali�po�výhře,�ale�
nakonec� podlehli� Rolovi� (Brno)�
s� Valou� (Val.� Meziříčí)� o� dva�
míče� poměrem� 4:6,� 6:1� a� 8:10.�
Na�titul�přitom�byla�velká�šance,�
protože�je�čtrnáct�dní�předtím�po-
razili.� Nebojsa� se� po� výhře� nad�
Rolou�6:2�a�7:6�probojoval� také�
do� osmifinále� dvouhry,� v� němž�
podlehl�Mrázkovi� z� Kladna� 5:7�
a�4:6.�

nebojsa v otrokovicích 
2. v singlu a 1. v deblu
Největší�tenisovou�akcí�léta�v�Ot-
rokovicích�byl� tradiční�B�turnaj,�
který�přilákal�kvalitní�konkurenci�
čtyřiadvaceti�mužů�a� třiceti� žen.�
Mezi� muži� sítem� prvního� kola�
prošli� domácí� Martin� Ředina�
a�Michal�Kroupa,�stejně�se�dvo-
jici�vedlo� i�ve�společném�deblu.�
Nejvíce� se� ale� dařilo� favorizo-
vanému� Stanislavu� Nebojsovi.�
První� nasazený� zdolal� Ředinu�
6:4� a� 6:3,� brněnského� Majdu�
7:6,�3:6,�6:2�a�po�skreči�Hrabce�
ze�Zlína�se�utkal�o�triumf�z�Krč-
kem�(Praha�–�Topolka)�a�v�krás-
ném�duelu�podlehl�těsně�6:7,�6:4�
a� 3:6.� Finálového� soka� porazil�
alespoň� ve� finále� čtyřhry,� když�
se� spoluhráčem�Hrabcem�zdola-
li� duo�Krček,�Skácel� (TC�Brno)�
jasně� 6:2� a� 6:1.� Finále� dvouhry�
žen� přineslo� obrovské� drama.�
Nakonec�uspěla�Hana�Kováčová�
(TC� Brno)� –� porazila� Kateřinu�
Stloukalovou� (ŽLTC�Brno)� 0:6,�
6:4�a�7:6.��� (sne)

skvělé zprávy z otrokovického tenisu: ví se o něm i za hranicemi vlasti

na domácím turnaji. Zleva: Michal Kroupa, Martin Ředina, 
Tomáš Hrabec a Stanislav nebojsa. 
 Foto: archiv tenisového oddílu tj jiskra otrokovice

Jsme nezávislí, jsme nestraničtí...
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PRO
l ZDRAVÝ ŽIVOT, ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 l LEVNOU A ČISTOU VODU PRO OBČANY  
  l ZAJISTIT VYŠŠÍ MZDY V KRAJI

   l PODPORU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

l EKONOMICKÝM MIGRANTŮM A JEJICH USÍDLOVÁNÍ 
           VE ZLÍNSKÉM KRAJI

     l PRIVATIZACI NEMOCNIC A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB      
  l SNIŽOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY MĚSTŮM 
         A OBCÍM ZE STRANY STÁTU
   

Jsme opravdu NEZÁVISLÍ – nejsme součástí politického uskupení STAN.

Využijeme legislativní 
pravomoc kraje ke zdanění 
církevních restitucí.
Získané finance použijeme
pro matky samoživitelky
a seniory v kraji.


