
Měsíčník obyvatel města Otrokovice

23. června 2017
číslo 6 – ročník 27
zdarma – neprodejné

  úvodní slovo

Vážení čtenáři, 
rád bych vám přiblížil stanovisko města k situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. 
(VaK). Vrchní soud v Olomouci rozhodl koncem minulého roku o neplatnosti usnesení valné hromady  
z 30. dubna 2004, kterou byl ve VaK Zlín fakticky zaveden provozní model (uzavřena smlouva o pro-
deji části podniku VaK a smlouva o nájmu a provozování). Vodárenský majetek VaKu provozuje od  
r. 2004 na základě nájemní smlouvy MORAVSKá VODáRenSKá, a. s. (MOVO), která vybírá od ob-
čanů vodné a stočné a platí za užívání VaKu nájemné, zisk však zůstává jí. VaK jako vlastník nemá 
pro opravy a obnovu majetku jiné zdroje. Dotace z eU kvůli smlouvám s MOVO nelze čerpat. Zdroje 
pro obnovu a rozvoj vodárenství proto považujeme stále za nedostatečné. Postoje Otrokovic v této 
problematice jsou dlouho prezentovány a známé, chtěl bych proto zdůraznit jen to, co je dnes aktuální.

Základními východisky a cíli Otrokovic je zajistit maximální zdroje pro obnovu a rozvoj vodárenské 
infrastruktury bez negativního dopadu na vodné a stočné, dotační přijatelnost pro VaK i obce zlín-
ského regionu, posílit postavení drobných akcionářů = obcí ve VaKu a zachovat solidaritu vodného 
a stočného v celém regionu. Zajímá nás cíl, cesty mohou být různé. nicméně na špatných základech 
je těžké úspěšně budovat. 

Jsem přesvědčen, že konečný výsledek soudních sporů odstartoval jednání o zlepšení podmínek 
provozování a zvýšení příjmů pro VaK, o snížení ceny vody na Zlínsku atd. na různých úrovních 
a platformách.

Úsilí o nápravu vztahů je podpořeno i nejnovějším nálezem ústavního soudu k otázce VaKu  
z 16. května 2017. V něm ústavní soud nezpochybňuje význam zahraničních investic do vodárenství 
a právo investora na zisk z jeho podnikání. Uvádí však, že investice musí být provedeny v souladu 
s právním řádem české republiky, stejně jako dosažení případného zisku. Ústavní soud mimo jiné 
konstatuje, že „právní ochrany nepožívá obcházení zákona a zneužívání práva, a pokud takto kdokoliv 
jedná, musí být připraven nést důsledky svého počínání.“ 

Je důležité zachovat plynulý provoz vodárenské infrastruktury bez rizik. Považujeme však za vhod-
nější například samostatnou krátkodobou krizovou dohodu než vylepšovat nájemní smlouvu s MOVO, 
která je s velkou pravděpodobností neplatná. 

VaK je naší, obecní společností. Chceme, aby při rozhodování respektoval hlasy všech, i těch men-
ších obcí a aby také všem rovným způsobem poskytoval informace tak, aby se o zásadních změnách 
(např. poslední dodatky k nájemní smlouvě s MOVO) nedozvěděly až z médií. Dle tisku VaK vyzval 
MOVO k předání podniku zpět VaKu, MOVO to však odmítá. Důležité je tedy, jak se VaK dále za-
chová, a to i v řízení o neplatnosti smluv, které běží k návrhu měst Otrokovice a Fryšták od r. 2008 
u Okresního soudu ve Zlíně. Zda projeví naléhavý právní zájem, aby soud věcně neplatnost smluv 
posoudil a rozhodl, nebo zda bude spíše rozhodnutí soudu odsouvat. to bude signálem, jaký zájem 
skutečně sleduje a hájí.   Jaroslav Budek, starosta Otrokovic
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s Cenou via Bona.  Osobnost města Otrokovi-
ce Zdena Wasserbauerová se s nezdolnou energií 
věnuje přednáškám a náborům dárců kostní dřeně. 
Do národního registru se jí podařilo dovést deset ti-
síc potenciálních dárců. Pět desítek z nich již da-
rovalo kostní dřeň leukemikům po chemoterapii, 
čímž jim zachránili život a umožnili uzdravení. Dne  
23. května získala celostátní Cenu Via Bona za výjimečné 
filantropické počiny, kterou vyhlásila Nadace Via. V le-
tošním roce slavila Via Bona dvacáté narozeniny – pro 
tuto příležitost vybrala hodnoticí komise z celé dvaceti-
leté historie ocenění dvacet filantropických příběhů těch, 
kteří dlouhodobě mění své okolí k lepšímu. Z těchto pří-
běhů vybrala veřejnost v online hlasování čtyři filantropy 
dvacetiletí, mezi nimi právě Zdenu Wasserbauerovou. 
„Vloni darovalo kostní dřeň čtyřiačtyřicet dárců z České 
republiky a těší mě, že sedm z nich bylo ze Zlínského 
kraje. Na druhé straně nejsem stále spokojená s náborem. 
Musí být moc smutné nemít naději, kterou nemocným tak 
přeji. Že jsem nechodila více, mohlo být zachráněno ještě 
více nemocných,“ říká Wasserbauerová. 
 (ano), foto: nadaCe via

Brouzdej 
internetem 
21. století

komise místních částí – výzva občanům

®

Jste aktivní a není vám lhostejné, jak se bude 
dál rozvíjet naše město? Chcete se vyjádřit 
k plánům otrokovické radnice a být vyslyšeni 
radou města? Staňte se členem nově zřizova-
ných komisí pro místní části.

Jedná se o nový projekt vedení města, jehož 
snahou je větší zapojení obyvatel při správě 
věcí veřejných v daném území, přičemž účelem 
je, aby se obyvatelé mohli vyjadřovat k pláno-
vaným opravám, investicím a jiným záležitos-
tem  v příslušném území. Tímto projektem tak 
bude ideálně naplněn vztah občan – radnice.  

Zřizované komise pro místní části jsou ini-
ciativními a poradními orgány Rady města  
Otrokovice v oblasti investiční činnosti a sprá-
vy majetku města včetně veřejné zeleně a míst-
ních komunikací, a to vždy v rámci dané místní 
části, pro niž je komise zřízena. Hlavním úko-
lem komise pro místní část je přenášet podněty 
z dané místní části a formulovat potřeby dané 
místní části v záležitostech nových investic 

města, oprav a údržby majetku města včetně 
veřejných prostranství.

Komise místních částí odpovídají geografic-
kému území a jsou celkem 4: komise pro místní 
část Bahňák, komise pro místní část Kvítkovice 
a Letiště, komise pro místní část Střed a Újez-
dy a komise pro místní část Trávníky a Před-
nádraží. Hlavní podmínkou pro jmenování 
do příslušné komise je trvalé bydliště v daném 
území. Schůze komisí je zpravidla jednou mě-
síčně. Komise si schvaluje pracovní plán schůzí 
a jednotlivé schůze na základě plánu svolává 
předseda komise. Ze zasedání komisí je vyho-
tovován zápis.

Předpokládané zřízení komisí je na podzim 
tohoto roku. Máte-li zájem aktivně pracovat 
v některé z komisí a současně v ní máte trvalé 
bydliště, kontaktujte zaměstnance městského 
úřadu Iva Novotného na e-mailu: 
novotny.ivo@muotrokovice.cz. 
 vedení města otrokoviCe
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na kole do práce i pro dobrou věc

my také vyhráli! Již počtvrté se zapojili v květnu soutěžící z Otrokovic, Zlína a 
okolí do kampaně Do práce na kole 2017. Cílem soutěže je hravou formou přivést 
obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy a ulevit životnímu prostředí. 
Hlavní organizátor projektu spolek Auto*Mat spolupracoval letos s 33 městy české 
republiky. V Otrokovicích se zapojilo 252 soutěžících, ve Zlíně 259, celkem o 63 více 
než vloni. Vytvořili 144 týmů po 2 až 5 členech z 81 firem. Společně najezdili, naběhali 
či nachodili 149 889 šetrných kilometrů. Výhry se vyhlašovaly v několika kategoriích.

na kole dětem. také Otrokovicemi letos projela cyklotour na kole dětem– spor-
tovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů vede napříč 
republikou Josef Zimovčák (na snímku se vítá se Zdenou Wasserbauerovou) na his-
torickém vysokém kole. V Otrokovicích byl peloton za svou historii potřetí.



PÁTEK 14. 7.

PARK PŘED HOTELEM BAŤOV – hlavní pódium

 17.00–18.00  KOCHTA BAND 
 18.45–20.00 CIRCUS PROBLEM
 20.30–22.00 TŘI SESTRY BANDITOS 
   /moderuje Dalibor Dědek

PARK PŘED HOTELEM BAŤOV 
– pódium za kašnou

 22.00–01.00 After party DJ´s program

PARK PŘED POLIKLINIKOU

 21.30–23.00  Letní kino: La La Land 

SOBOTA 15. 7.

PARK PŘED HOTELEM BAŤOV – hlavní pódium
 10.00–12.00  BORŠIČANKA Antonína Koníčka 
 16.00–17.00  Dětská show Světlany Nálepkové
 17.30–18.30  Naďa Urbánková & BOKOMARA 
 19.00–20.00  VOXEL alias Václav Lebeda 
 20.45–22.00  BUTY 
 22.30–23.55  QUEENIE 
  - World QUEEN Tribute Band 
 /moderuje Milan (105 kg) Krajči

PARK PŘED HOTELEM BAŤOV – pódium za kašnou

 16.00–23.00 NASYCEN, GADŽE, FIREBALL, FRANK 
ZAPPA QUARTET, CINEMA ROLLERS 
Vždy o pauzách na hlavním pódiu – vystoupení ka-
pel různých žánrů.

KVÍTKOVICE–NÁVES

10.00–10.50 Dětský program Bratři Chabičovští, 
  tanečnice Kačule a Síma
11.00–12.50 ZLÍNSKÁ KAPELA 
14.00–14.50 PASS 
 15.00–15.50 DAREBAND  
 16.00–17.00 JOHNNY 
  /moderuje Lenka Navrátilová

REKREAČNÍ OBLAST ŠTĚRKOVIŠTĚ

 9.00–18.00 Tradiční závody desetimístných 
  DRAČÍCH LODÍ 

 10.00–17.00 Kyvadlová doprava: vláček Moravský 
drak (hotel Baťov – Štěrkoviště – přístaviště, jízdné 
30 Kč, děti do 6 let zdarma).

PŘÍSTAVIŠTĚ 

 9.00–17.00  Okružní jízdy výletní lodí Morava, 
interval 40 minut, palubní lístek 30 Kč. 
Po celé dopoledne na lodi živá akustická hudba  
– skupina KLIKA NJ BLUES.

PARK VEDLE HOTELU BAŤOV

15.00–19.00  OBRAZY V PARKU Outdoorová výstava 
členů spolku Rozumění a jejich hostů – spolku Valaš-
ský názor a Spolku přátel výtvarného umění Kromě-
řížska.

16.00–17.00 Ukázkové pálení keramiky Raku  
Velmi zajímavá, málo používaná technologie pálení 
keramiky, která je spojena s historií pití čaje v Ja-
ponsku.

PARK PŘED POLIKLINIKOU

21.30–23.00  Letní kino: 
  Fantastická zvířata a kde je najít

NEDĚLE 16. 7.

REKREAČNÍ OBLAST ŠTĚRKOVIŠTĚ

9.00–14.00  NÁDAM 2017 (speciální akce)  
Tradiční mongolský sportovní festival s bohatým 
programem – mongolský zápas, koňské dostihy, 
lukostřelba, ukázka stavění jurty, ochutnávka ty-
pických mongolských jídel spojená s cateringem, 
hudebně taneční vystoupení, volnočasový program 
pro rodiny s dětmi atd.

NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA

9.30–10.30 Otrokovické kutálení 
6. ročník soutěže v kutálení pneumatik přes náměs-
tí volným stylem pro děti, ženy i muže

11.00–12.00 Veselé hudební pastelkování
  /moderuje Lenka Navrátilová

PŘÍSTAVIŠTĚ 
9.00–17.00 Okružní jízdy výletní lodí Morava, 
interval 40 minut, palubní lístek 30 Kč. Po celé 
dopoledne na lodi živá akustická hudba – skupina 
JAZZBOOK.

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ BĚLOV

10.00–14.00 Přehlídka leteckých modelů

PARK PŘED HOTELEM BAŤOV – hlavní pódium

14.00–15.00 PÍSKOMIL SE VRACÍ 
15.30–17.00 TURBO   
 /moderuje Martina Fojtíková

v mateřské škole otrokovice jsou ještě volná místa
Ve dnech 3. a 4. května se uskutečnil zápis dětí do Mateřské 
školy Otrokovice. Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 124 
dětí a stále zůstávají neobsazená místa. „Z důvodu volných 
míst v MŠO můžeme přijmout pro příští školní rok další děti,“ 
informovala ředitelka MŠO Magda Zycháčková. Dodala, že 
hlásit se mohou také rodiče dětí z okolních měst a obcí. Více 
informací na: www.mso.wz.cz nebo na sekretariátu Mateřské 
školy Otrokovice: 607 004 464.  (red)

na staveništi městské sportovní haly se konal 
první kontrolní den pro zastupitele

Každou první středu v měsíci se mimo pravidelné týdenní 
kontrolní dny mohou scházet představitelé města na staveni-
šti Městské sportovní haly Otrokovice. Zástupce zhotovitele  
a hlavní stavbyvedoucí budou vedení radnice informovat o ak-
tuální situaci na stavbě a postupu prací. Ve středu 7. června 
se uskutečnil první takový kontrolní den. „V tuto chvíli stavba 
probíhá podle stanoveného plánu a žádné mimořádné věci v 
rozporu s projektem se neobjevily,“ informoval vedoucí odbo-
ru rozvoje města František Žák. Prohlídka začala ve stávají-
cím objektu sportovní haly. „Demontovali jsme okna, vnitřní 
obložení, dále budeme vnitřní prostor vyklízet, aby byla míst-
nost připravená k dalším pracem. Do určité výšky budeme 
bourat část čelní stěny v místě, kde bude stát nová budova,“ 
sdělil přítomným hlavní stavbyvedoucí Zdeněk Morong. Dále 
uvedl, že prostor bývalých šaten je vyklizen a je připraven na 
položení základové desky, úpravu obvodových stěn a položení 
podlah. Prostor pro výstavbu nové části haly je v tuto chvíli  
v přípravné fázi. „Budou zhotoveny základové pásy, dále udě-
láme kanalizaci, která je nutná pro sociální zařízení,“ popsal 
následné kroky výstavby hlavní stavbyvedoucí. Další kontrolní 
den, kdy se budou moci zastupitelé seznámit s dalšími postu-
py prací, se uskuteční 12. července. Předpokládané dokončení 
stavby je na přelomu roku 2017/2018.
Zdroje financování:
Cena za stavební dílo:          78 631 804 Kč vč. DPH 
dotace operační program Životní prostředí:  9 404 570 Kč    
dotace Zlínský kraj: 2 000 000 Kč 
vlastní zdroje:               67 227 234 Kč                         (ste)

termín parlamentních voleb je vyhlášen
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
vyhlásil prezident Miloš Zeman na 20. a 21. října 2017. Bližší 
informace k podzimním volbám se mohou občané dozvědět na 
webu města www.otrokovice.cz v nabídce volby, referendum, 
sčítání či na telefonu 577 680 230.  (red)

Zlín Film Festival: radost tvořit i výstava klapek
Výtvarná soutěž Radost tvo-
řit patří mezi významné akce 
Zlín Film Festivalu. Prezentu-
jí se na ní práce zrakově posti-
žených dětí. Také letos ocenil 
jednu z prací starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek. Výtvar-
nou práci oceněnou starostou 
města nakreslil desetiletý 
Lukáš Hájek (na snímku na-
hoře, s moderátorkou Danou 
Morávkovou). Vyhodnocení 
mezinárodní výtvarné soutě-
že zrakově postižených dětí 
a mládeže Radost tvořit se 
uskutečnilo v Kongresovém 
centru ve Zlíně. Ve Zlíně 
mohli lidé také zhlédnout 
klapky namalované otrokovickými výtvarníky ze spolku Rozu-
mění (například od Jany Svobodové, snímek dole). (ano)

obřadní síň čeká rekonstrukce
Významnou rekonstrukcí projde v srpnu a září obřadní síň na 
otrokovické radnici. Po dobu oprav se nebudou na úřadu konat 
svatby. Poslední termín pro svatební obřad je 5. srpna, první 
svatba po rekonstrukci je nahlášena na 7. října. Po dobu oprav 
je možné objednat svatební obřad na jiném důstojném místě 
Otrokovic, ovšem svatebčané musejí počítat s tisícikorunovým 
poplatkem. Místo obvyklé, kde se oddává bez poplatku, je totiž 
v Otrokovicích právě obřadní síň na radnici.  (red)
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8. června 2017 
 
Tisková zpráva 
 
Na staveništi Městské sportovní haly se uskutečnil první kontrolní den pro zastupitele 
města 
 
Každou první středu v měsíci se mimo pravidelné týdenní kontrolní dny mohou scházet 
představitelé města na staveništi Městské sportovní haly Otrokovice. Zástupce zhotovitele a 
hlavní stavbyvedoucí budou vedení otrokovické radnice informovat o aktuální situaci na 
stavbě a postupu prací. Ve středu 7. června se uskutečnil první takový kontrolní den. Práce 
na rekonstrukci sportovní haly začaly koncem dubna letošního roku. 
„V tuto chvíli stavba probíhá podle stanoveného plánu a žádné mimořádné věci v rozporu 
s projektem se neobjevily,“ informoval úvodem František Žák, vedoucí odboru rozvoje města. 
Prohlídka začala ve stávajícím objektu sportovní haly. „Demontovali jsme okna, vnitřní 
obložení, dále budeme vnitřní prostor vyklízet, aby byla místnost připravená k dalším 
pracem. Do určité výšky budeme bourat část čelní stěny v místě, kde bude stát nová 
budova,“ sdělil přítomným hlavní stavbyvedoucí Zdeněk Morong. Dále uvedl, že prostor 
bývalých šaten je vyklizen a je připraven na položení základové desky, úpravu obvodových 
stěn a položení podlah. 
Prostor pro výstavbu nové části haly je v tuto chvíli v přípravné fázi. „Budou zhotoveny 
základové pásy, dále uděláme kanalizaci, která je nutná pro sociální zařízení,“ popsal 
následné kroky výstavby hlavní stavbyvedoucí. 
Další kontrolní den, kde se budou moci zastupitelé seznámit s dalšími postupy prací, se 
uskuteční 12. července 2017. 
Předpokládané dokončení stavby je na přelomu roku 2017/2018. 
 
 
Zdroje financování: 
Cena za stavební dílo: 78 631 804,- Kč vč. DPH  
Dotace Operační program Životní prostředí: 9 404 570,- Kč     
Dotace Zlínský kraj: 2 000 000,- Kč  
Vlastní zdroje: 67 227 234,- Kč  
 
 
 
Další informace: 
Romana Stehlíková 
tisková mluvčí města Otrokovice  
+420 723 606 758, +420 577 680 449 
stehlikova@muotrokovice.cz  
www.otrokovice.cz   



Z jednání rady města 
otrokovice 10. 5. 2017
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 37 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Ceny vstupného na koupaliště 
a ROŠ, ceny zůstávají na úrovni 
roku 2016
• Užití veřejného prostran-
ství organizací DDM Sluníčko 
pro akci Den dětí konané dne  
31. 5. 2017 v parku před Měst-
skou poliklinikou
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč a uzavření da-
rovací smlouvy mezi městem  
Otrokovice a organizací Potravi-
nová banka ve Zlínském kraji
• Vyhlášení záměru pronajmout 
část pozemku parc. č. 2298/5 – 
ostatní plocha, jiná plocha o vý-
měře 15 m2 v k. ú. a obci Otro-
kovice, k provozování mobilního 
dětského hřiště
• Užívání veřejného prostranství 
části pozemku p. č. 1551/7 ostatní 
plocha (zeleň) v k. ú. Kvítkovice 
u Otrokovic, obci Otrokovice, ža-
dateli SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů Kvítkovice, o výmě-

ře 3 m2 za účelem umístění máje 
v období měsíce května a června 
2017 a o výměře 400 m2 za úče-
lem konání akce Kácení máje 
a dětský den dne 4. 6. 2017.

Z jednání rady města 
otrokovice 31. 5. 2017
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 56 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Rozhodnutí jediného společní-
ka ve věci řádné účetní uzávěr-
ky a hospodářského výsledku 
za rok 2016 a způsobu rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 
2016 ve společnosti TSO s. r. o. 
a vzala na vědomí Výroční zprávu 
za rok 2016 včetně výroku audi-
tora a Zprávu dozorčí rady Tech-
nických služeb Otrokovice s. r. o. 
o přezkoumání roční účetní závěr-
ky za rok 2016
• Rozhodnutí jediného společní-
ka ve věci řádné účetní uzávěrky 
a hospodářského výsledku za rok 
2016 a způsobu rozdělení hospo-
dářského výsledku za rok 2016 
ve společnosti TEHOS s. r. o. 
a vzala na vědomí Výroční zprávu 

za rok 2016 včetně výroku audito-
ra a Zprávu dozorčí rady TEHOS 
s. r. o. o přezkoumání roční účetní 
závěrky za rok 2016
• Uzavření nájemní smlouvy 
k prostorům sloužícím k podni-
kání v objektu č. p. 1342, nám.  
3. května, o celkové výměře 
117,40 m2, se společností Josef 
Pospíšil – Výrobna lahůdek a uze-
nin, s. r. o.
• Vydání Směrnice města Otro-
kovice o zabezpečení údržby in-
formační a komunikační techniky 
základních škol
• Souhlas se stavbou „Regenerace 
bytového domu Erbenova 1144, 
1145 Otrokovice“, jejímž investo-
rem bude Společenství vlastníků 
jednotek domu č. p. 1144, 1145 
Erbenova, a tím i s přesahem lo-
džií, zřízením staveniště, mon-
tážního a komunikačního prosto-
ru, vše na pozemku města parc.  
č. 439/22 ostatní plocha (zeleň) 
v k. ú. a obci Otrokovice, a také se 
zvláštním užíváním místní komu-
nikace – chodníku na ul. Erbeno-
va a ul. Mánesova.  
 Jiří veselý,  
 místostarosta

V květnu řešili strážníci Městské 
policie Otrokovice (MP) celkem 
1 298 případů, z toho 171 pře-
stupků, 1 123 událostí a 4 pode-
zření ze spáchání trestného činu.
Zjištěno a řešeno přestupků:
129 dopravních přestupků, 2 
asistence při zajištění místa do-
pravní nehody, 4 přestupky proti 
občanskému soužití (§ 49 záko-
na č. 200/1990 Sb.), 9 přestup-
ků proti majetku (§ 50 zákona 
č. 200/1990 Sb.), 14 přestupků 
proti veřejnému pořádku (§ 47 
zákona č. 200/1990 Sb.), 8 poru-
šení obecně závazných vyhlášek 
města (OZV), 5 jiných přestupků 
dle zákona č. 200/1990 Sb.
Řešeno událostí (nejedná se  
o přestupky):
24 asistencí (ZZS, PČR, apod.), 
10 bezpečnostních opatření,  
9 PCO (narušení objektu), 
7x pomoc občanům, 73 kontrol 
dodržování zákona č. 379/2005 

Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákový-
mi výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami, 3 kontroly 
majetku, 217 kontrol BESIPu, 
104 kontrol dodržování OZV, 
544 kontrol dodržování veřejné-
ho pořádku, 1 občanskoprávní 
spor, 1x zajištění místa požáru, 
9x spolupátrání s Policií ČR po 
pohřešované osobě, 14 nálezů, 
4x občanské soužití, 1x pořádání 
kulturních akcí, 2x podezření na 
dopravní přestupek, 14x pode-
zření na přestupek proti majetku, 
1x tísňové tlačítko, 7x veřejný 
pořádek, 5x zaběhnutí psa, 15  
závad, 5x ztráta, 16x zvíře, 7x 
černý pasažér v MHD, 1 odchyt 
zvířete, 2x odstranění překážky, 
1 doručení písemnosti na žádost 
soudu, 3x podezření z trestného 
činu, 3x součinnost se správním 
orgánem, 1x zkouška sirén, 3 do-
pravní nehody.

V květnu nebylo zjištěno žád-
né vozidlo vykazující známky 
vraku dle definice § 19 zákona  
č. 13/1997 Sb. 

Strážníci MP prováděli dne 
17. května zvýšenou kontrolu 
okolí nádraží ČD a dohlíželi na 
dodržování veřejného pořádku 
při odjezdu a příjezdu fanoušků 
kopané, dohlíželi na dodržová-
ní veřejného pořádku na Úřadu 
práce Otrokovice při výdeji stra-
venek, dohlíželi na dodržování 
veřejného pořádku a BESIPu při 
veřejných kulturních a sportov-
ních akcích: 1. 5. 2017 – Májová 
pouť a odemykání vody, Baťova 
Electra přiletí domů, 3. 5. 2017 
– výročí osvobození Otrokovic, 
20. 5. 2017 – hudební produkce 
Focus Rock v rybářském areálu 
a 27. 5. 2017 – Mistrovství ma-
žoretek. ing. tomáš Gromus, 

 velitel Městské policie  
 Otrokovice
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání rady města otrokovice (rmo)

 okénko městské poliCie

Z činnosti městské policie otrokovice za květen 2017
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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 

 

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou  
k vyzvednutí v Turistickém informačním centru v Otrokovic-
ké BESEDĚ od 1. července. Chyby v distribuci hlaste redakci, 

tel. 571 118 104, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

Město Otrokovice vyhlašuje výBěrové říZe-
ní na pronÁJem prostor slouŽíCíCh  
k podnikÁní naChÁZeJíCíCh se v příZemí 
Budovy č. p. 1790, ul. hloŽkova, Otrokovice, 
které jsou součástí pozemku  parc. č. st. 16/1 v k. ú. Otro-
kovice, o celkové výměře 99,90 m2. Dříve prostory slou-
žily k účelu prodejny knih a pro město Otrokovice bude 
výhodou zachování tohoto účelu v tomto místě za násle-
dujících podmínek: 
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou
2. nájemné:  a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH)
b) bude hrazeno měsíčně předem
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpi-
su z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k měs-
tu Otrokovice a městem zřízeným organizacím
4. Vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží 
originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě soci-
álního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťov-
ně a celnímu úřadu.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány a pro-
vozovány výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterij-
ní terminály a jiná obdobná technická zařízení umožňují-
cí interaktivní hraní her s peněžitými sázkami ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude použita v případě, že nájemce 
nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 11. 7. 2017 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva 
Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením:
„Výběrové řízení ul. Hložkova 1790 “ na adresu: 
TEHOS, s. r. o., k rukám jednatele, tř. Tomáše Bati 1255,
765 02  Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek.

Upozorňujeme občany, 
kteří nezaplatili místní po-
platek za komunální odpad 
na kalendářní rok 2017 do 
termínu splatnosti poplat-
ku, tj. do 30. 4. 2017, že 
mají poslední možnost za-
platit poplatek bez sankce, 
a to nejpozději 
do 30. června 2017.

Po tomto termínu na-
výšíme včas neuhrazený 
poplatek o 50 %, tzn. po-
kud neuhradíte poplatek 
ve výši 480 Kč, vyměří-
me poplatek platebním 

výměrem a navýšíme 
včas neuhrazenou částku  
o 240 Kč, celkem tedy za-
platíte 720 Kč. 

Pokud však poplatník 
neuhradil místní poplatek 
v některém z minulých let, 
bude přijatá platba použita 
na úhradu dlužné částky  
z minulých let. Bližší in-
formace získáte také na tel. 
čísle 577 680 221 nebo na  
e-mailu: radnice@muotro-
kovice.cz

 ilona svoZilovÁ, 
 odbor ekonomický

upozornění k platbě za komunální odpad

Městský úřad Otrokovice doporučuje řidičům, aby 
si zkontrolovali platnost svých řidičských průkazů. 
Datum platnosti je uveden na přední straně řidičské-
ho průkazu v položce 4b. Statistiky hovoří jasně. Jen 
do konce roku si musí vyměnit řidičské průkazy ještě 
1 311 otrokovických řidičů.

Výměnu řidičského průkazu provádí obecní úřad 
obce s rozšířenou působností příslušný podle místa 
trvalého pobytu držitele řidičského průkazu na úze-
mí České republiky. Pro účely výměny je nutno 
předložit jednu barevnou nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu o rozměrech 3,5x4,5 cm, stáva-
jící řidičský průkaz a doklad totožnosti. Žádost není 
nutné dopředu vyplňovat, tiskne se přímo na odděle-
ní evidence řidičů. Zákonná lhůta pro vydání nového 
řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti 
a výměna je bezplatná. Pokud bude požadováno vy-
dání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-

covních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již 
stanoven správní poplatek 500 Kč. Řidičské průkazy 
doporučujeme vyměňovat 2–3 měsíce před koncem 
platnosti. ing. martin straka,
 vedoucí oddělení evidence 
 řidičů a dopravních přestupků

Zkontrolujte si platnost řidičských průkazů
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…při odpovědi na tuto otázku 
je potřeba nejprve zdůraznit, že 
existuje Integrovaný záchran-
ný systém (IZS). Prvotní úlohu 
při mimořádných událostech 
na území České republiky vždy 
plní složky IZS, tedy hasičský 
záchranný sbor (HZS), Policie 
ČR a zdravotnická záchranná 
služba. Součinnost obce nastu-
puje na základě požadavku ze 
strany velitele zásahu složky 
IZS, nejčastěji pak HZS. Není 
úkolem obcí, a při nejlepší vůli 
není ani v jejich silách, suplovat 
činnost profesionálních složek 
IZS.    

Ve středu 17. května po 22. 
hodině došlo v Otrokovicích 
v průmyslovém areálu TOMa 
k rozsáhlému požáru. Na místě 
zasahovala stovka hasičů, byl 
vyhlášen III. stupeň požárního 
poplachu. Po dobu trvání po-
žáru nenastal stav, kdy by bylo 
ohroženo zdraví a život obyva-
tel města.

Ke zmíněnému požáru došlo 
v nočních hodinách, tedy v mi-
mopracovní době. Město má pro 
případy mimořádných událostí 
na svém území zřízenu tzv. Po-
hotovostní službu města (PSM). 
Jedná se o pracovní pohotovost 

jednoho zaměstnance, který je 
na telefonu a v případě potřeby 
vyjíždí z domova na místo udá-
losti. Informaci, že došlo k mi-
mořádné události, obdrží vět-
šinou prostřednictvím městské 
policie, případně od vedoucího 
krizového oddělení. PSM je 
nadstandardní záležitost a není 
povinností města takovouto 
službu zřizovat. Město Otro-
kovice přesto tuto pohotovost 
dlouhodobě zajišťuje. Rozhod-
nutí udržovat PSM vychází 
z dlouholetých zkušeností ať 
už s živelními událostmi, nebo 
s haváriemi, kdy operativní 
a včasná komunikace se zasa-
hujícími složkami IZS pomáhá 
nejen při zajištění nezbytných 
informací, ale zejména při za-
jištění součinnosti v případech, 
kdy o ni požádá velitel zásahu 
nebo k ní vyzve. 

Úkolem člena PSM je také 
bezprostředně informovat sta-
rostu města. Není však úko-
lem IZS ani města zajišťovat 
informační službu. Povinnost 
varovat obyvatelstvo na terito-
riu mimořádné události vzni-
ká operačnímu středisku IZS 
v případě nebezpečí z prodlení. 
V takovýchto případech jde pře-

devším o to zajistit účinná opat-
ření k ochraně zdraví a případně 
i majetku obyvatel a tomu by 
měla být podřízena veškerá ko-
munikace. Jestliže dojde k po-
žáru, je úkolem velitele zásahu 
vyhodnotit rizika a v případě, že 
by došlo např. k nebezpečnému 
zasažení části města zplodina-
mi z hoření a situace si to vy-
žádá, rozhodne velitel zásahu 
o součinnosti obce spočívající 
v realizaci opatření k přípravě 
evakuace. Obec v rámci dostup-
ných možností informuje obyva-
tele o způsobu evakuace, zajistí 
zřízení evakuačních míst resp. 
středisek, zajistí evidenci evaku-
ovaných apod. 

Platí tedy, že i když má staros-
ta města, ať už na vyžádání ve-
litele zásahu, nebo po vyhodno-
cení situace, v rámci součinnosti 
povinnost varovat obyvatele 
v případě přímého ohrožení, ne-
existuje povinnost varovat v pří-
padě, že jim nebezpečí nehrozí. 
Přes to, co bylo uvedeno výše, 
město Otrokovice zcela nad-
standardně poskytuje svým 
obyvatelům při mimořádných 
událostech informační služby, 
kdy občany informuje několika 
dalšími kanály i o tom, že bez-

prostřední nebezpečí nehrozí. 
„Jelikož žijeme v průmyslovém 
městě a uvědomujeme si zvýše-
né riziko mimořádných událostí, 
přijalo město Otrokovice celou 
řadu opatření, která slouží k in-
formování obyvatel při vzniku 
takových situací: krizové SMS 
zprávy, kterými informuje za-
registrované uživatele o (pří-
padném) nebezpečí, informace 
je vkládána na webové stránky 
města www.otrokovice.cz, je 
zveřejňována také na Face-
booku města Otrokovice, v liště 
v Městské televizi Otrokovice, 
využíváme IVVS (informační, 
vyrozumívací a varovný systém) 
– místní rozhlas,“ vyjmenoval 
starosta města Jaroslav Budek.

Jakákoli diskuse o tom, zda 
v případě posledního požáru 
byly informace obyvatelům do-
statečně rychlé nebo dostatečně 
obsáhlé, je tedy zcela zbytečná. 
Jako mnohem důležitější se na-
opak jeví stále připomínat, že 
vznik mimořádné události nelze 
nikdy zcela vyloučit a jestliže 
už dojde například k požáru, 
tak není nejdůležitější informa-
cí „co, komu, kde hoří“, ale na-
opak je potřeba zjistit, „kam vítr 
vane“. Zachování rozvahy a sel-

ský rozum jsou totiž v takových-
to případech mnohem cennější 
než prostoduchý hlad po infor-
macích. a po tolika letech bu-
dování a zdokonalování systému 
krizového řízení, pořizování 
nejrůznějších technických pro-
středků a zejména získaných 
zkušenostech pracovníků půso-
bících v této oblasti  je zárukou, 
že v případě skutečného ohrože-
ní se  obyvatelé Otrokovic o tom 
včas dozvědí.

V závěru je nutno zdůraznit, 
že informace se nepředávají 
občanům proto, aby se shroma-
žďovali v místě nebo v blízkos-
ti vzniku mimořádné události 
a tím komplikovali práci zasa-
hujících složek IZS. 

 ing. Jan kovÁč, vedoucí 
 oddělení krizového řízení

proč nemůže město informovat o mimořádných událostech okamžitě?

Vedení společnosti CZECH 
TaNNING s. r. o. Otrokovi-
ce a EKOREGIONaL, s. r. o.  
Otrokovice děkují hasičům, 
policii, známým a všem,  
kteří se podíleli na likvidaci  
požáru b. 43 v areálu TOMa, 
a. s., v noci ze dne 17. 5. na  
18. 5. 2017.

poděkovÁní

O lékařské pohotovostní služ-
bě v Otrokovicích jsme vás již 
informovali v několika číslech 
Otrokovických novin v rubrice 
Z REDaKČNí POŠTy. Nyní 
je však třeba učinit určité závěry 
a informovat obyvatele města. 
Proto jsem požádala o rozhovor 
zastupitele města Otrokovice 
ondřeje WilCZynského, 
který se touto problematikou 
zabývá. 
máte představu, kde by tato 
služba mohla být poskytována? 
Nabízí se Městská poliklinika 
jakožto centrum lékařské péče 
v našem městě, nebo budova 
SENIORu C. V rámci SENIORu 
by lékař mohl v případě potřeby 
řešit problémy klientů, kteří zde 
žijí. To by jistě pomohlo i zdra-
votnické záchranné službě, která 
v tomto zařízení poměrně často 
poskytuje pacientům předne-
mocniční neodkladnou péči.   
pro koho by byla služba určena?
Jak asi všichni víte, lékařská 
pohotovostní služba je rozdě-
lena na dvě větve. Tou první je 
zdravotní péče o děti a dorost. 
Tou druhou je péče o dospělé. 
Problém je tedy ten, že lékař, 
který má odbornou způsobilost 
v oboru dětského lékařství, ne-
může ošetřit dospělého. ač se to 
zdá zvláštní, je to tak. 
lze tento problém řešit? 
Je třeba vybrat jednu z variant 
a na té ověřit, zda o danou služ-
bu bude zájem či nikoliv. Pokud 
se lékařská pohotovostní služba 
osvědčí, je jen na politické vůli, 
zda dojde k jejímu rozšíření. Je 
však otázkou etiky, na kterém 
typu je vhodné zájem odzkoušet.   
kolik stojí provoz takového 
zařízení? 
Pokud bychom vzali v úvahu 

práci jednoho lékaře a zdravotní 
sestry, dostaneme se na částku 
mezi 1–1,5 milionu korun. Je 
však potřeba říci, že část vynalo-
žených peněz se vrátí v podobě 
platby ze strany zdravotních po-
jišťoven a také z poplatků, které 
se ze zákona za tuto službu vybí-
rají. Je však také nutné brát v po-
taz průchodnost daného zařízení. 
Jaká je výše poplatku za vyu-
žití pohotovostní služby?
Dle zákona je to 90 korun.
Co je to průchodnost zařízení? 
Je to počet pacientů, kteří ordi-
naci navštíví za hodinu. Pokud 
je toto číslo alespoň 0,7, má 
ekonomický význam tuto služ-
bu provozovat. V opačném pří-
padě je to dotovaný provoz. To  
ovšem ničemu nebrání. V našem 
městě jsou přece sportoviště, je-
jichž provoz stojí násobně více 
(smích).
máte představu, jaká by byla 
provozní doba tohoto zaříze-
ní?
Ve většině měst (mimo nemoc-
nice), kde je k dispozici lékařská 
pohotovostní služba, se provozní 
doba přes týden pohybuje od 17 
do 21 hodin. O víkendech a svát-
cích je to v době od 8 do 15 ho-
din. Mimo tuto dobu je tedy 

nutno využít lékařskou službu 
první pomoci v rámci nemocnice 
ve Zlíně, Kroměříži či Uherském 
Hradišti.   
Co je nyní třeba udělat, aby-
chom tuto službu v otrokovi-
cích měli?
Jde v podstatě o dvě zásadní 
věci. Vyčlenit v rozpočtu města 
peníze, které by provoz lékařské 
pohotovostní služby pokryly. 
a následně musí město vypsat 
výběrové řízení na provozova-
tele této služby. Pokud budou 
splněny obě podmínky, Otro-
kovice se můžou právem pyšnit 
lékařskou pohotovostní službou.
Jak je to s provozem lékařské 
pohotovostní služby v jiných 
městech?
Například v Uherském Brodě, 
který je počtem obyvatel Otro-
kovicím nejblíže, je provozo-
vána jak lékařská pohotovostní 
služba pro dospělé, tak i pro děti. 
Lidé tak nemusejí jezdit do ne-
mocnice v Uherském Hradišti.
Chcete něco říci závěrem?
Byl bych velmi rád, aby se tento 
projekt dokázal realizovat a aby 
našel podporu jak na straně ko-
aličních, tak i opozičních zastu-
pitelů. Jedná se o projekt, který 
může pomoci lidem v případě, 
kdy mají zdravotní problém. 
V tu chvíli je pak úplně jedno, 
kdo je z jaké politické strany. 
Často slýchávám, že lékařská 
pohotovostní služba je chápána 
jako nechtěné dítě, je zatížena 
předsudky o jejím zneužívá-
ní nebo její zbytečnosti. Podle 
mého osobního názoru by měla 
být lékařská pohotovostní služba 
v civilizovaných zemích dostup-
ným standardem, nikoliv něčím 
výjimečným. Pomoc může totiž 
potřebovat každý z nás!   (ste)

lékařská pohotovostní služba v otrokovicích
Již tradičně zahájili otrokovičtí 
veslaři svou sezonu na začát-
ku dubna na mistrovství ČR 
na dlouhé trati v Mělníce. Třetí 
místa a bronzové medaile získali 
junioři V. Solařová a O. Mar-
tinek, kteří se tak nominovali 
na kontrolní závody reprezentač-
ních družstev. Dalšími nomino-
vanými byli R. Hladík, O. Mar-
tinek, O. Smolinka a K. Zpěvák. 
Svými výkony na „kontrolkách“ 
v Račicích si V. Solařová vyje-
la místo v reprezentační párové 
čtyřce juniorek. Dorostenci K. 
Zpěvák a O. Smolinka se nomi-
novali na Závod olympijských 
nadějí, kterého se ale pro nemoc 
nemohli zúčastnit.

Povětrnostní podmínky zne-
možnily pořádání tradiční jarní 
regaty na Brněnské přehradě, 
a tak žactvo závodilo až na za-
čátku května v Piešťanech, kde 
získalo mnoho medailových 
umístění. 

Valentýna Solařová se s juni-
orskou reprezentací počátkem 
května zúčastnila mezinárodní 
regaty v Mnichově, kde získala 
zlatou medaili v párové čtyřce 
juniorek a tím i nominaci na mis-
trovství Evropy juniorů. To se 
konalo v Německu a v silné kon-
kurenci V. Solařová vybojovala 
s posádkou výborné 4. místo. 

Velmi dobře si vedl také juni-
or Radim Hladík, který na skifu 
i dvojskifu získal zlatou medaili 
na mezinárodní regatě v Brně 
a potvrdil své místo v širším 
reprezentačním týmu juniorů. 
Ve finále B na dvojskifu žaček 
starších zvítězily Kristýna Bar-
tůnková a Kristýna Krajčová.

Další víkend následovaly zá-
vody v Hodoníně, kterých se zú-
častnili všichni žáci i žačky. Zís-

kali tam nejen cenné zkušenosti, 
ale odvezli si i spoustu medailí.

Tradiční Primátorky absolvo-
vala juniorka V. Solařová spo-
lu s veslařkami z Blesku Praha 
a v konkurenci žen se umístily 
na skvělém 3. místě. Výborně 
reprezentovali Otrokovice mlad-
ší žáci a žačky, kteří startovali 
na párových osmách a na vypůj-
čené lodi dojeli ve své jízdě třetí 
– K. Rulfová, H. Šrubařová, V. 
Burešová, K. Sadílková, R. Za-
vadil. J. Smolinka. O. Kuhr, M. 
Kočař, na kormidle P. Hradilí-
ková. Do finále a se probojovali 
starší žáci J. Ingr a M. Haukvic 
ve společenství s Olomoucí, kteří 
dojeli na skvělém čtvrtém místě, 
i dorostenka N. Starová ve spole-
čenství s LS Brno. Účast v tomto 
finále těsně utekla dorostencům 
K. Zpěvákovi, O. Smolinkovi 
a R. Kočařovi, kteří doplatili 
na nezkušenost brněnského člena 
posádky. 

Také v červnu čekala na ves-
laře řada mistrovských soutěží. 
10.–11. června se zúčastnili mis-
trovství Moravy v Brně, další 
týden bojovali o reprezentaci 
v dalším nominačním závodě V. 
Solařová a R. Hladík a následují-
cí víkend se konalo MČR žactva 
v Račicích. a o týden později se 
do Račic sjedou ti nejlepší veslaři 
dorostu, juniorů i seniorů na své 
mistrovství ČR. 
 Zuzana atarsia, veslařský 
 oddíl tJ Jiskra Otrokovice

úspěšný vstup veslařů do sezony
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do 30. 7., út–ne, 14–18 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
povodně 1997
Fotoklub Beseda Otrokovice ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou 
BESEDOU srdečně zvou na výstavu POVODNĚ 1997 – 20. výročí. 

neděle 9. 7., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
nÁměstí 2017 – Bob a Bobek & spol.
Další pohodové odpoledne z letního cyklu koncertů na náměstí, tentokrát s akus-
tickým souborem Bob a Bobek & spol. – Kamil Dyják (piano, zpěv), Jarda Bo-
bowski (kytara, zpěv), hosté Jan Kotulán (housle) a Martin Ničajevský (bicí).
 
pátek 14. 7., 17 hod., velký sál, vstupné na www.centrumarkana.cz
Centrum aRKÁNa pořádá tradiční akci
Beseda s mystičkou ivou adamCovou
aneb Prázdninové povídání s Ivankou v Otrokovicích, tentokrát na téma: „Vše je 
dobré”.

pátek–neděle 14.–16. 7. 2017
otrokoviCké letní slavnosti 2017
Program slavností najdete na str. 3.

neděle 23. 7., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, občerstvení
nÁměstí 2017 – hudBa FryŠtÁk
Zavedená bluesrocková formace Hudba Fryšták, tvořená pěticí protřelých muzi-
kantů, hraje vlastní skladby, okořeněné „výlety“ do nejrůznějších hudebních žán-
rů. Sestava: Gabriela Brabcová (saxofony, flétny), Břetislav Jančík (kytary, zpěv), 
Pavel Hruda (klávesy), Radim Bačuvčík (basová kytara), Roman Horák (bicí).
 
připravujeme na srpen: 6. 8. Náměstí 2017 – ELIZaBETH a.k.a. alžběta Ko-
lečkářová, 20. 8. Náměstí 2017 – ORaNGE, 26. 8. Srpnová noc Štěrkoviště –
PREMIER + disco

kino
V červenci kino nepromítá.
připravujeme kino na srpen: Filmová přehlídka LÉTO VE 3D: Kráska a zvíře,
Spider Man: Homecoming, Valerian a město tisíce planet, Válka o planetu opic, 
auta 3, Já padouch 3, Příšerky pod hladinou, Emoji ve filmu a další.

ČERVENEC

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDa – Otrokovická BESEDa, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz,  kontakt:  
predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Turistickém informačním centru 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.

Celý červenec a srpen, 
10–19 hodin, vstup zdarma
dopravní hřiště pro veřejnost
Podmínky vstupu dle návštěvního 
řádu dopravního hřiště. Dopravní 
hřiště bude uzavřeno:
13. 7., 10–12 hod. (DC Vlnka)
17.–21. 7., 8–16 hod. (Cyklotá-
bor, Hrátky se zvířátky)
27. 7., 10–12 hod. (DC Vlnka)
11. 8., 8–16 hod. (Říše divů) 
 těší se na vás DDM Sluníčko

In
z

e
r

c
e

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

V úterý 9. května byla slavnostně 
zahájena výstava spolku Rozumění 
v Městském divadle Zlín. Vernisáží 
hudebně provázel Ženský pěvecký 
sbor pod vedením Marka Obdržálka, 
promluvil místostarosta Otrokovic 
Jiří Veselý, o historii výtvarné čin-
nosti Otrokovičanů hovořil kronikář 
města Petr Klokočka a všech sedm-
náct vystavujících představil předse-
da spolku Jiří Holub.  (red)
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rozumění ve Zlíně

Přišlo to nečekaně, přesně jako povo-
deň, řekli mi, že jsem na tohle šikovný 
a že se mám této soutěže zúčastnit. Bral 
jsem to a beru to jako čest, nejenom 
proto, že do mě ve škole vkládají tako-
vou důvěru, ale taky proto, že jsem psal 
už spoustu slohovek o různých věcech, 
ale psát o katastrofě, která sice nebyla 
tak nemilosrdná na životech jako spíše 
na majetku, ale odehrávala se tam, kde 
žiji, kde žije má rodina, moji přátelé, to 
je něco jiného.

Povodeň v Otrokovicích jsem ne-
zažil, nevím, jak to tady vypadalo, ale 
muselo to být hrozné. Děsí mě už jenom 
ta představa, že můj pokoj, ve kterém 
teď píši tyto řádky, byl celý pod vodou. 
Jak jsem již řekl, nevím, jak to všechno 
probíhalo, ale není to tak dávno, takže 
mám kolem sebe ještě spoustu věcí, 
míst a hlavně lidí, kteří mi o tom řek-
nou něco více.

Právě beru do rukou knížku s ná-
zvem Svědectví o potopě, pak je tam 
psáno 1997, Otrokovice. Už fotografie 
na titulní straně vypovídá dost o tom, 
jak vypadaly Otrokovice pod vodou. 
Tato knížka je úžasná, už jsem si ji ně-
kolikrát prohlížel a ty fotky v ní jsou 
hrozné, ale na druhou stranu užitečné, 
protože skvěle mapují tu nešťastnou 
událost. Teď bych chtěl využít jedineč-
né příležitosti, kterou mám, a přivedu si 
na pomoc jednoho z mnoha pamětníků, 
je jím můj táta Lukáš Kobylík. Nejlepší 
bude, když začneme od začátku, takže 
má první otázka, která míří k pamětní-
kovi již sedícímu vedle mě, je, jak to 
vlastně všechno začalo.

Na začátku letních prázdnin, tedy ně-
kdy začátkem července, se jednoho dne 
zatáhla obloha velkými šedými mraky 
a k tomu se přidal vítr, začala bouř-
ka, podle taťky opravdu velká bouřka. 
„Blesky a hromy úplně tu oblohu bičo-
valy,“ říkal taťka a stále více se pono-
řoval do svých myšlenek na ty pro naše 
město osudové dny. Déšť doprovázející 
bouřku a trvající již několik dní mís-
to toho, aby slábl, naopak velice sílil 
a v těchto chvílích už někteří obyvatelé, 
včetně mého taťky a jeho rodičů, tedy 
mé babičky a dědy, věděli, že toto po-
časí bude mít následky. 

„Po pár dnech se na některých mís-
tech na Baťově začaly dělat celkem 
velké laguny, protože kanály už ne-

zvládly vodu odvádět,“ pokračoval táta. 
Ke katastrofálním následkům několi-
kadenních dešťů, které mimochodem 
stále probíhaly, velmi dopomohlo další 
neštěstí, které se stalo u Kvasic. V noci 
z 9. na 10. července se protrhla hráz 
místního štěrkoviště a vodě již nestálo 
nic v cestě.

Taťka a jeho rodiče bydleli v jed-
nom z panelových domů na Štěrkovišti 
a bylo to 10. července, čtvrtek, když se 
taťka podíval z okna ven. Zjistil, že luž-
ní les, který se rozprostírá za silnicí, se 
podle jeho slov začal proměňovat v jed-
no velké jezero. Za pár desítek hodin 
už byla břehem tohoto „lesního jezera“ 
zmíněná silnice, jak taťka dále vzpomí-
ná, po městě začala v těchto chvílích 
jezdit vozidla městské policie a zapo-
čala postupná evakuace Baťova. To už 
byla situace taková, že místy voda do-
slova vyvěrala z kanalizace.

Nikomu se samozřejmě i přes stoupa-
jící hladinu vody kolem nechtělo odejít 
z domovů jen s nejnutnějšími věcmi 
a obtěžovat své příbuzné nebo přespá-
vat někde v ubytovnách, jak říká táta, 
prostě si v ten moment nikdo nedokázal 
představit, že bude Baťov za pár hodin 
téměř celý pod vodou.

Taťka odjel s rodiči do Zlína za pří-
buznými a stejně nebo podobně to udě-
lala většina lidí, odjeli z Baťova pryč. 
Když už se smířili s opuštěním domovů, 
mysleli si, že to nebude trvat déle než 
pár dní, ve skutečnosti však museli strá-
vit dobu mimo své domy mnohem déle. 
„Problém byl hlavně v tom, že voda ne-
měla kam odtékat, a proto se tam držela 
tak dlouho,“ shrnuje taťka situaci, kdy 
už jsou lidé z Baťova pryč a ten je něko-
lik metrů pod hladinou. 

aby se zabránilo šíření vody, byly 
na různých místech stavěny provizorní 
hráze z kamení nebo pytlů s pískem, ale 
taťka říkal, že to prý žádné větší účin-
ky vzhledem k množství vody nemělo, 
více uvítal odčerpávání vody čerpadly 
a hasičskými vozy. Ještě doplňuje:

„Po Baťově ses mohl pohybovat jen 
na člunech, a to pouze se zvláštním 
povolením, jinak se tam dostat nedalo! 
Ještě mi řekl: „Jednou jsem byl s kama-
rády někde posedět a když jsme se vra-
celi na Štěrkáč, byla už tma a z jednoho 
paneláku na nás začal svítit reflektor 
a vojáci a policisté, kteří to tam všechno 

hlídali, se mě ptali, kam jdu, chtěli ob-
čanku a tak, aby si ověřili, že tam fakt 
bydlím.“

Děda s taťkou jezdili ze Zlína na Ba-
ťov, aby pomohli, kde bylo potře-
ba a taky aby udělali pořádek doma, 
„Maso tři týdny v ledničce bez elektřiny 
dokáže udělat pořádnou neplechu a sa-
mozřejmě netekla ani voda,“ líčil taťka 
poslední dny, kdy byla na Baťově voda. 
„Voda tam byla asi tři týdny, část vody 
odčerpali, část opadla a potom, když už 
tu nebyla žádná, tak tu všude bylo bah-
no a strašně to všude smrdělo, trvalo to 
dlouho, ale lidi si navzájem pomáhali 
a hlavně díky tehdejšímu vedení města 
v čele s panem Mišákem se to všecko 
pospravovalo a lidi se mohli vrátit.“

Takto shrnuje povodně 1997 můj tať-
ka, člověk, který je zažil, pomáhal spra-
vovat to, co zničily a zasáhly do jeho 
života stejně jako do života všech lidí 
z Baťova a vlastně celých Otrokovic. 
a jak to shrnu já? Na světě jsou hor-
ší věci než povodně, třeba války, ale 
i přesto vodní živel dokáže nejenom 
sloužit, ale i škodit. Vlastně to byla pro 
naše město zkouška, jestli se z takové 
velké katastrofy vzpamatuje. Otroko-
vice v této zkoušce obstály, a jak říká 
staré přísloví, všechno zlé je k něčemu 
dobré, tak to platí i tady. Díky dnešní 
moderní protipovodňové ochraně, kte-
rou máme, jsme chráněni lépe než teh-
dy, Baťov je nyní modernější a lidé si 
zrekonstruovali své „baťovské domky“, 
a také proto vypadá naše město nověji 
a po následcích velké vody tu není kro-
mě pamětních desek ani památky. 

Na povodně v roce 1997 by se nikdy 
nemělo zapomenout, měli bychom si 
to připomínat každý rok, nejenom jako 
varování, ale taky jako důkaz toho, že 
když jsou lidé v tísni a navzájem si po-
můžou, problémy se lépe překonávají. 
Jen je škoda, že lidé si dneska pomůžou 
jen při těchto neštěstích, kdyby si po-
máhali a chovali se k sobě tak, jak mají 
den co den, bylo by na tom světě zas 
o něco lépe, ale to už sem nepatří.

Podstatné je to, že povodně už tu 
nejsou a naše milované město Otroko-
vice už čeká jen všechno dobré a něco 
takového jako tehdy se už snad nikdy 
nevrátí. 
  michal koBylík,
 14 let, 9. B, ZŠ Mánesova

literÁrní soutěŽ na téma povodně 1997 – třetí místo

inZerCe

koupím garáž v Otrokovicích. 
Tel.: 603 503 878.

koupím dům se zahradou, Otroko-
vice a okolí. Tel.: 603 976 867.



Beseda 
u bylinkového záhonu
Vloni založený bylinko-
vý záhon v parčíku u kos-
tela sv. Vojtěcha nabízí 
nyní spoustu vůní a chu-
tí. Kdo má zájem vědět 
o bylinkách více, může 
přijít k záhonu v úterý  
11. července mezi 13.30 
a 14.30 hod. Zakladatel 
záhonu, vedoucí zahrad-
nictví Technických služeb 
Otrokovice Josef ambruz 
zájemcům poradí a popo-
vídá o vysazených i jiných 
bylinách.  (ano) 

7OtrOkOvické
nOviny

5. 7. od 17.30 hodin, náměstí 3. května
konCert na nÁměstí
Srdečně zveme na koncert Mládežnického dechového orchestru  
z maďarského Vácu, Ženského pěveckého sboru Otrokovice a Zá-
kladní umělecké školy Otrokovice.Vstup volný. 

12. 7. od 10 hodin u pomníku Tomáše Bati v areálu TOMa, a. s.
uCtění pamÁtky tomÁŠe Bati
Švec, který obul svět, zemřel 12. července 1932.

pátek 14.–neděle 16. 7., celé Otrokovice
otrokoviCké letní slavnosti 2017
6. ročník slavností léta. Program na str. 3. 

do 30. 7., 14–18 hod., denně kromě pondělí, Městská galerie Otrokovice
povodně 1997 
Výstava věnovaná 20. výročí povodní nejen v Otrokovicích. Spousta autentického 
materiálu, dosud nezveřejněné fotografie ze soukromých archivů z povodní, které 
město postihly v létě 1997.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

Odbor rozvoje města MěÚ Ot-
rokovice pod patronací starosty 
města Mgr. Jaroslava Budka 
vyhlašuje 15. ročník tradiční 
soutěže Naše město v květech 
a zeleni. Cílem této akce je pod-
pořit a ocenit aktivitu obyvatel 
našeho města ve zlepšování 
a zkrášlování svého okolí.

Účastníkem soutěže může 
být každý, kdo žije nebo podni-
ká v Otrokovicích – soukromá 
osoba i podnikatelský subjekt. 
Předmětem hodnocení budou 
předzahrádky, okenní truhlíky, 
balkony a okolí podnikatelských 
objektů a institucí. Soutěž bude, 
již tradičně, rozdělena do tří ka-
tegorií:

a – květinová výzdoba oken, 
balkonů a předzahrádek byto-
vých domů

B – květinová výzdoba 
a údržba zeleně u rodinných 
domů (okna, balkony, předza-
hrádky)

C – výsadba a údržba zeleně 

u podnikatelských objektů a in-
stitucí.

Soutěž je hodnocena v období 
od 1. června do 31. srpna 2017 
komisí složenou ze zástupců 
města, odboru rozvoje města 
a odboru životního prostředí 
MěÚ Otrokovice, komise život-
ního prostředí při Radě města 
Otrokovice a Technických slu-
žeb Otrokovice, s. r. o. Oceně-
na budou tři místa v kategorii 
a a B a jedno místo v katego-

rii C. Jména oceněných budou 
zveřejněna v Otrokovických no-
vinách a na internetových strán-
kách města.

Do soutěže budou zařazeni 
zájemci, kteří se sami přihlásí 
(písemně na adrese: Městský 
úřad, odbor rozvoje města, nám. 
3. května 1340, 765 23 Otroko-
vice nebo e-mailem na adrese 
zahradnickova@muotrokovice.
cz), ale také účastníci přihlášení 
z podnětu jiného občana nebo 
samotné komise. Na přihlášce 
uveďte umístění přihlášeného 
objektu – např. na které straně 
domu a ve kterém poschodí je 
balkon, který přihlašujete.

Všem příznivcům květin a ze-
leně přeje hodně úspěchů v sou-
těži Odbor rozvoje města Měst-
ského úřadu Otrokovice.
 ing. marie 
 ZahradníčkovÁ,
 referentka oddělení rozvoje 
 a územního plánování, 
 Městský úřad Otrokovice

vyhlášení 15. ročníku soutěže naše město v květech a zeleni
Pátý ročník pěvecké soutěže Ot-
rokovice mají talent aneb Hledá 
se otrokovický Goťák žáků zá-
kladních škol a nižšího stupně 
gymnázia se uskutečnil posled-
ní květnový den v Otrokovické 
BESEDĚ. Letošní vítězkou je 
třináctiletá Kateřina Kratochví-
lová, která s písní you´ve Got 
a Friend od interpretky Carole 
King získala první místo. Ka-
teřina si zároveň získala přízeň 
obecenstva a byla jí udělena 
Cena diváků. Vítězka se tak au-
tomaticky dostává do semifiná-
le soutěže Czechtalent.

Druhé místo převzala nej-
starší soutěžící, šestnáctiletá 
Martina Ondrušková s písní On 
ira od francouzské šansoniér-
ky ZaZ a třetí místo obsadila 
patnáctiletá Natálie Zaoralová, 
která porotě a divákům za-
zpívala I Can´t Help Falling 
in Love od krále popu Elvise 
Presleyho.

V pěvecké soutěži předved-
lo své umění devět talentova-
ných zpěvaček a jeden zpěvák. 
Všechny soutěžící na kytaru 
doprovodil učitel Pavel Jor-
dán. O pořadí nejlepších roz-
hodla odborná porota složená 

se zástupců jednotlivých škol, 
ZUŠ Otrokovice a zástupce 
Městského školního parlamen-
tu. V čele poroty usedl Luděk 
Malár, který organizuje tradič-
ní celorepublikovou pěveckou 
soutěž Czechtalent.

Hostem podvečera byl vítěz 
minulého ročníku Otrokovice 
mají talent Petr Vojtášek a po-
zvání přijal i finalista Czechta-
lentu 2017 Tomáš Karlík.

Soutěž pořádá město  
Otrokovice ve spolupráci  
s Otrokovickou BESEDOU 
jako vyjádření podpory talento-
vané mládeže.                   (ste)
 Foto: martina FoJtíkovÁ

největší letošní pěvecký talent je kateřina kratochvílová

Dne 31. května se již tradič-
ně uskutečnil den dětí v parku 
u polikliniky. Letos se nejen 
díky krásnému počasí, pestrému 
programu, ale také pohádkové 
stezce podařilo vykouzlit úsmě-
vy na tváři stovkám lidí. Hlavně 
děti mohly najít řadu aktivit, 
u kterých si užily spoustu zá-

bavy. S organizátorem DDM 
Sluníčko spolupracovali a podí-
leli se na průběhu akce Experi-
mentárium, ZŠ Mánesova, Šlikr 
a také dobrovolní hasiči z Kvít-
kovic. Těšíme se na další akce 
a přejeme všem prosluněné léto. 
 Jana BÁrovÁ,
  DDM Sluníčko

 kvítkovičtí káceli májku

už jde k zemi. Celý květen krášlila kvítkovickou náves 
bohatě zdobená májka. K zemi ji poslaly pohádkové postavy 
v neděli 4. června. Máj se podařilo vydražit za 7 320 korun 
a 10 euro. Peníze jdou na pomoc onkohematologicky nemoc-
ným dětem.  (ano), foto: anna novotnÁ

den dětí u polikliniky se vydařil
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klidné rodinné prostředí 
pro všechny generace 

kde: 
náměstí 3. května 1820 
 vedle Detop (vodo-topo) 
 naproti Charitě 
 
nabízíme: 
- chutnou pizzu  
- čerstvé těstoviny 
- saláty 
- čerstvé suroviny 
- naše limonády, čaje 
- dezerty a zmrzlina 
- pracovní příležitost 

kontakt: 
 menu@la-pizzeria.cz 
 http://www.la-pizzeria.cz 
 Facebook: 

lapizzeria.otrokovice 
 737 188 587 
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Maminko, Ty 
moje zlatá, jsi 
jako to sluníč-
ko, které vyjde 
ráno na oblohu 
a potěší, prozáří, 
srdíčko pak plesá po celý den. 
Každým slovíčkem dokážeš 
pohladit po duši, polaskat. Jsem 
Ti vděčná za to, co jsi mi do 
života dala a taky za to, že se 
s Tebou můžu těšit každičný 
den. Když jsi byla mladinká, 
na růžích ustláno jsi neměla. 
Těžká práce byla jak v zaměst-
nání, tak ve velkém vinohradě 
– rodina přišla až k hotovému. 
Místo užívání dovolené musela 
ses starat o děti z rodiny... Sna-
žíme se Ti vynahradit to mládí, 
myslím, že úspěšně – jsi pro 
nás celý život. Dne 1. červen-
ce oslaví krásných 90 let moje 
maminečka, paní ludmila  
klementovÁ. Do dalších 
let Ti přejeme hlavně pevné 
zdravíčko, plnou náruč štěstíč-
ka, lásku si vzájemně každý den 
rozdáváme – jsi naše zlatíčko. 
Buď stále tak svěží a plná hu-
moru. Přejí dcera Soňa s man-
želem Drahomírem. 

K Tvým krásným 
80. narozeninám, 
které oslavíš  
9. července, 
Ti, náš milý 

Josefe polínku, přejeme jen 
to krásné, protože co je krásné, 
je i vzácné. Hodně zdraví přeje 
manželka Jiřina a synové Petr, 
Jiří a Zdeněk s rodinami.

OtrOkOvické
nOviny8

Již druhým rokem se v evropě rozšířil hmyzí škůdce zavíječ zi-
mostrázový, který napadá zejména rostliny rodu Buxus. Škůdce 
je už i u  nás v Otrokovicích a napadl živé ploty lemující vozov-
ku, ale je i na sídlišti trávníky. Možná že by čtenáře Otrokovic-
kých novin zajímalo, jak technické služby Otrokovice přistoupí 
na boj s tímto škůdcem. 
 dr. Jaroslav hradil, obyvatel Otrokovic

Z redakční poŠty

Zavíječ zimostrázový – jak proti němu bojovat?

BlahopřÁní

Vážená redakce,
rád bych se podělil o tristní 
zkušenost: jako obyvatel ulice 
Kpt. Jaroše totiž téměř denně 
zažívám velmi složité hledání 
parkovacího místa. Co obnáší? 
V první řadě se proplést jedno-
směrkami a dojet až na konec 
slepé ulice, zda není volno pří-
mo na ní. Obvykle ne, na víc 
než stovku bytů je zde všeho-
všudy 15 (!) podélných parko-
vacích míst, a ta navíc bohužel 
využívají rádi i obyvatelé pro-
tějšího domu.

Následuje couvání celou ulicí 
(podélně v ní stojí auta a je dost 
úzká), pak je třeba opatrně pro-
jet přilehlé parkoviště, protože 
je tak plné, že auta stojí i u vý-
jezdů z  uliček. a pak přichází 
na řadu potupný okruh kolem 
celého sídliště, zpět ulicí Hlav-
ní. I parkoviště v Luční jsou 
ovšem plná – bez nadsázky. 
Zaparkovat není kde, jakkoli 
kapacita čítá nejméně stovku 
míst. Volná jsou jen ta vyhra-
zená invalidům a na těch slušný 
člověk, jak známo, svévolně 

neparkuje. Nezbývá než se zno-
vu vrátit ulicí SNP a počkat, 
zda některý z řidičů neodjede, 
což se v noci skutečně neděje 
na zavolanou, nebo hledat mís-
to až u supermarketu albert, 
případně Kauflandu – nechávat 
ale auto parkovat půl kilometru 
od bydliště se člověku v dnešní 
době moc nechce. 

Pro obyvatele našeho domu 
je tedy běžnou praxí, že parko-
vání zabere dvacet minut i více. 
Má-li maminka v autě plačící 
dítě, jiný řidič se vrací z dlouhé 
služební cesty nebo se dalšímu 
prostě jenom chce na záchod, 
skutečně lahůdka.

Je mi jasné, že řešení par-
kovacích míst na sídlišti ze 70. 
let není snadná věc. Rozumím 
i tomu, že ne pokaždé mohu 
mít auto tak, abych na ně viděl 
z okna. Věřím ale, že lze hle-
dat řešení, jak kapacity pro tuto 
část města navýšit. argument 
nedávného přidání stání v ulici 
Hlavní bohužel neplatí, protože 
pomohlo jen obyvatelům této 
části sídliště. 

Osobně bych se tedy přimlou-
val za zvážení následujícího: za-
prvé v ulici Kpt. Jaroše změnit 
stávající podélná stání na příč-
ná, čímž by se jejich kapacita 
přibližně zdvojnásobila a záro-
veň by se usnadnil průjezd obě-
ma směry. Zadruhé, vybudování 
nového parkoviště s kapacitou 
cca patnácti míst na slepém 
konci ulice, mezi koncem domu 
a dětským hřištěm – kolem by 
i pak zbyl dostatek zeleně. Za-
třetí, zvážit stavbu jednoduché-
ho patrového parkovacího domu 
buď mezi ulicemi Kpt. Jaroše 
a SNP, případně za restaurací 
Papučárna. Věřím, že po letech 
budování nových míst v jiných 
částech města bychom se ten-
tokrát mohli dočkat i my, ne-
měnností neutěšeného stavu už 
opravdu hodně unaveni. 

Příspěvek zasílám předsedovi 
Komise rozvoje města, starosto-
vi a místostarostovi města a pro-
sím, aby byl vzat jako podnět 
pro příští jednání rady města.
 Bc. lukáš pařeniCa, 
 obyvatel Otrokovic

Z redakční poŠty

Od 2. do 6. června se mladší 
a starší žáci fotbalového klubu 
SK Baťov 1930 zúčastnili velmi 
kvalitního turnaje v německém 
Monsburgu. Turnaj byl velmi 
dobře obsazen 96 týmy z 15 
zemí. Reprezentanti SK Baťov 
(města Otrokovice) po celou 
dobu turnaje předváděli velmi 
pěkný fotbal oceněný i hlavním 
pořadatelem turnaje, který dal 
našemu klubu nabídku účasti 
i v dalším ročníku. 

Dalším zážitkem pro naše 
kluky, mimo zápasové kon-

frontace jejich dovedností proti 
klukům ze všech koutů Evropy 
v rámci turnaje, byla i návštěva 
alianz areny v Mnichově, která 
je domovským stánkem slavné-
ho Bayernu Mnichov.

„Turnaj po sportovní i or-
ganizační stránce hodnotíme 
velmi vysoko stejně jako celý 
zájezd našich kluků. Jsme rádi, 
že vedení SK Baťov se sna-
ží podporovat podobné cesty 
do zahraničí, kde mohou naši 
svěřenci porovnávat svoji fot-
balovou výkonnost. Neuvěři-

telným zážitkem pro všechny 
účastníky byla zprostředkovaná 
tříhodinová podrobná prohlídka 
krásného stadionu FC Bayern 
Mnichov. Jsem přesvědčen, že 
pro všechny mladé hráče SK 
Baťov byl zájezd hodně inspi-
rující a obohacující nejen do je-
jich další fotbalové kariéry, ale 
hlavně do dalšího osobního ži-
vota,“ řekl za všechny trenéry 
Libor Zapletal, trenér starších 
žáků SK Baťov 1930.  

 Jan tulaCh, 
 trenér SK Baťov 1930

Žáci sk Baťov 1930 reprezentovali v německuJedna ze staveb roku 
je z otrokovic

Mezi nemovitosti oceněné ti-
tulem Stavba roku Zlínského 
kraje za rok 2016 patří are-
ál KCK Cyklosport–Mode  
s. r. o., Otrokovice-Kvít-
kovice, který získal hlavní 
cenu v kategorii průmys-
lové a zemědělské stavby. 
Slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže se konalo  
18. května ve Vsetíně.  (ano)

Studio 
Městské televize 

Otrokovice 
nabízí výrobu 
a profesionální 

zpracování svateb, 
soukromých, spole-
čenských i firemních 

akcí, dokumentů 
a propagačních filmů. 
E-mail pro nabídku 

a bližší info: 
redakce@televi-
zeotrokovice.cz

O víkendu 27.–28. května jsem jela se svou fen-
kou – voříškem Hromašou na srandazávody 
do Nivnice. Mezi disciplíny patřilo třeba vožení 
psa v kolečku, běh kolem kužele ve velikých gu-
mákách, podlezení agilitních skoček nebo sprint. 
Mnoho závodníků včetně mě mělo psy na soutě-
žích navolno, kromě voříškiády. Pro socializova-
ného, cvičeného psa žádný problém: jaká škoda, 
že v našem městě je plno psů, kteří nezvládnou ani 
obyčejné přivolání a obtěžují každého, na koho 
narazí, nebo z nich majitelé dělají ustrašené ner-
váčky v náručí, sotva potkají něco většího.
 lucie hapalovÁ, obyvatelka Otrokovic

prŮkaZové Foto 
otrokovická Beseda: 
otevírací doba fotostudia  

Po, St 8–11, 13–16
Út, Pá 9–11,13–15

ČT 9–11 hod.

Z redakční poŠty

nivnické psí odpoledne

Jedná se o nového škůdce, 
který zatím nemá mnoho při-
rozených nepřátel. Preventiv-
ní ochrana je problematická. 
Doporučuje se pravidelné 
monitorování výskytu na jaře 
a mechanické odstraňování 
housenek. To se dá realizovat 
na zahrádkách, kde prevenci, 
případně postřik proti žra-
vému hmyzu doporučujeme 
už kvůli pravděpodobnému 
přenosu na sousední buxusy. 
V městské zeleni celého města 
je ovšem prevence v podstatě 
nemožná. Napadené rostliny 
buxusu, známého také jako 
krušpánek, proto postupně 
likvidujeme. Pouze v někte-
rých reprezentativních částech 
města (náměstí 3. května, ná-
draží, DPS Kvítkovice…) se 

živé ploty a porosty buxusu 
už druhým rokem chemicky 
ošetřují. 

Chemický postřik ve větším 
rozsahu a na všech veřejných 
plochách není možné reali-
zovat. Je to finančně náročné 
a také škodlivé pro životní 
prostředí, protože se při něm 
likviduje i ostatní užitečný 
hmyz. Na zavíječe by měl pů-
sobit také biologický přípravek 
na bázi Bacillus thuringiensis, 
používaný proti housenkám 
motýlů. V současnosti jej  
v Otrokovicích testujeme, 
a pokud se osvědčí, dáme 
samozřejmě přednost tomu-
to ekologickému přípravku. 
 ing. vladimír plŠek, 
 jednatel, technické služby 
 Otrokovice s. r. o.



čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 24. června by se 
dožil pan rudolf veselský 60 let. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Sestra Naďa s rodinou

Dne 24. června vzpomeneme smutné třinácté vý-
ročí úmrtí našeho tatínka a manžela, ing. petra  
vymaZala. S láskou vzpomínají dcera Michaela, 
manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo.

S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělé-
ho spoluhráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás,  
ing. petra vymaZala. Petře, nikdy nezapomeneme!   
Členové SK Baťov 1930

Dne 26. června by se dožila 40 let naše dcera  
markéta vavruŠovÁ a 28. června uplyne 12 let 
od jejího úmrtí. S láskou vzpomínají rodiče a bratr  
s rodinou.

tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám jen vzpomín-
ky zanechal. Dne 26. června by oslavil 47. narozeni-
ny pan ing. přemek novotný. V říjnu to bude  
10 let, co nás opustil. Stále s láskou vzpomíná rodina 
a přátelé.

Dne 26. června uplyne 9 let od úmrtí mého tatínka, 
pana Josefa Bělíka. S láskou vzpomíná dcera  
Ivana s rodinou.

Jak smutno je bez tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom tě spatřili a slyšeli tvůj hlas. Kdo tě 
poznal, ten měl tě rád, uměl jsi pomoci, potěšit, ro-
zesmát. Dne 29. června uplyne smutný 4. rok, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan Bedřich  
martinÁk. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Dotlouklo srdce drahého tatínka, odešlo na věčnost 
spát. tatínku zlatý, zůstaneš s námi, ve věčných vzpo-
mínkách. Dne 2. července vzpomeneme první smutný 
rok, kdy navždy od nás odešel můj manžel, tatínek a 
dědeček, pan ing. Jan laCiGa z Kvítkovic. S vel-
kou láskou a úctou stále vzpomíná manželka Vlasta, 

děti Tomáš s manželkou Lenkou, dcera Jana a vnučky alžběta, 
Eliška a Lucka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Osud ti nepřál dále s námi být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít. Dne 3. července uplynou dva roky,  
co navždy odešel pan Josef kostka. Stále vzpo-
míná sestra, maminka, synovec. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Dne 4. července by se dožil 80 let pan Jaroslav  
turek. Stále vzpomíná manželka Marta, syn  
Jaroslav a dcera Broňa s rodinami.

Píše se rok 2017 – nemůžeme za-
pomenout na naše drahé rodiče  
albína hoBZu a jeho manželku růženku a jejich dceru  
růženku polívkovou-hoBZovou, která odešla v roce 
1973 (pro nemoc) od tří dětí školou povinných – Jindřišky,  
Jarušky, Danušky. Všichni tři odpočívají v Urnovém háji Besky-
dy – Kunčice pod Ondřej., Čeladná u tohoto dřevěného kostelíka.  
Prosíme, kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkuje syn Karel 
Hobza s rodinou a dcera Evža Macháčková-Hobzová s rodinou. 
Láska nikdy neumírá – je věčná.

Kdo žil v srdcích, nezemřel, jen odešel do stínu. Dne 
30. května uplynul smutný rok, kdy nás opustila paní 
naděžda perútkovÁ. Za tichou vzpomínku  
děkují dcery Marcela a Markéta s rodinami.

V měsíci červnu si připomínáme  
13. výročí úmrtí pana Františka  
Jílka a zároveň 1. výročí úmrtí paní 
marie Jílkové.

Dne 3. června uplynul jeden rok od úmrtí pana  
Bohuslava martinCe. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku. Manželka, dcera a syn s ro-
dinami

Dne 7. června by oslavil manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček, pan František oharek 70. narozeni-
ny. Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 9. června tomu byly 4 roky, co nás opustila  
obětavá a starostlivá maminka a babička, paní  
Jiřina pučalíkovÁ. Zůstává stále v našich srd-
cích a vzpomínkách. Prosíme ty, kdo ji znali a měli 
rádi, o tichou vzpomínku. Dcera Blanka s rodinou

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 11. června jsme si při-
pomenuli 71 nedožitých let paní ilony dlouhé.  
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

K tvým narozeninám ti již popřát nemůžeme, jen 
kytičku s tichou vzpomínkou na hrob položíme...  
Dne 16. června by náš syn Jaroslav skopal oslavil 
45. narozeniny. S láskou vzpomínají rodiče a rodina.

Vzpomínka na tebe stále je živá, kdo v srdcích žije, 
ten neumírá. Dne 17. června uplynuly 3 roky, co nás 
opustila naše milovaná manželka, maminka a babič-
ka, paní helena JavoříkovÁ. Stále vzpomíná 
manžel Stanislav a dcera Lenka s vnučkou Eliškou.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala 
cestička jen. Kytičku květů ti můžeme dát a se slzami 
v očích vzpomínat. Dne 18. června jsme vzpomněli  
2. výročí úmrtí mého manžela, pana tomáše  
ŽeleZníka. Stále vzpomínají manželka a děti  
s vnoučaty.

Dne 18. června uplynulo 6 let, kdy odešel od všech, 
které měl rád a kteří měli rádi jeho, pan Zdeněk  
hrBÁček. Za tichou vzpomínku děkují manželka, 
syn a dcera s rodinou.

Dne 19. června uplynulo 7 let, kdy nás navždy opus-
til pan václav vrZala. S láskou stále vzpomínají  
a za tichou vzpomínku děkují manželka Jarmila a děti 
Václav, Monika a andrea s rodinami.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli 
rádi. Dne 22. června uplynulo 30 let od úmrtí naší 
milované maminky, babičky, prababičky, paní  
hildegardy čeChové. S láskou vzpomínají dcery 
Maria a Marta a syn Karel s rodinami.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích budeš stále žít. Jak smutno je bez tebe, jak dlou-
hý je náš čas, jak rádi bychom slyšeli tvůj hlas. Kdo 
tě poznal, ten měl tě rád, uměla jsi pohladit, potěšit  
i rozesmát. Dne 22. června to byly 3 roky, co nás opus-
tila paní pavla ZemčíkovÁ. V únoru by oslavila 
60. narozeniny. Vzpomínají manžel, syn Richard a vnuk Davídek.

Dne 24. června uplyne 10 let, co nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka, tchyně a babička, paní  
ludmila hostaŠovÁ. S láskou v srdci na ni 
vzpomínají dcera Miroslava s manželem Romanem 
a vnučkou Janou. Máme Tě rádi.

Dne 24. června uplyne 10 let od úmrtí paní ludmily  
hostaŠové. S láskou vzpomíná manžel a přátelé.
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Milá maminko, 
babičko, pra-
babičko a teto, 
všechno na svě-
tě ti můžeme 

dát, ale zdraví a štěstí ti mů-
žeme jenom přát. Máme tě 
rádi, ty to víš a na tvé zdraví 
pozvedáme číš. Dne 12. červ-
na se dožila 90 let paní irma  
přikrylovÁ. Hodně zdraví 
a spokojenosti Ti za celou rodi-
nu přejí synové Mirek a Ivan.

Tak jak teče voda v potoce, 
tak přibývá rok po roce, ani se 
to nechce zdát, dne 24. června 
připluje manželům květoslavě 
a oldřichu adÁmkovým 
z Otrokovic 50 let společného 
života. Ke zlaté svatbě a do 
dalších let přejeme rodičům 
hlavně zdravíčko, štěstíčko, 
porozumění a lásku. Maminka 
Františka, dcery Květoslava  
a Zlatuška, syn Oldřich s part-
nery, vnuci David, Tomáš, 
Patrik, Ríša a vnučka Deniska  
s partnery, sourozenci s rodina-
mi a adrianka posílají praba-
bičce a pradědečkovi za všech-
ny tu nejsladší pusinku.

Dne 22. června oslavili man-
želé svatoslava a miroslav 
BravenCovi diamantovou 
svatbu. Milí rodiče, do dalších 
společně prožitých let vám pře-
jeme především hodně zdraví 
a pohody. Dcera Mirka a syn 
Libor s rodinami. Velkou pusu 
posílají pravnučky Karolinka  
a Elinka.

Dne 28. června 
se dožívá úcty-
hodných 103 let 
paní helenka 
sChÁdkovÁ, 

roz. maZŮrkovÁ, rodačka 
z Veselí nad Moravou. Ze srdce 
jí všichni přejeme hlavně hod-
ně zdraví, elánu, síly, pohody 
a taky dobrou mysl a neutu-
chající smysl pro humor. Moc 
si jí vážíme pro její statečnost, 
se kterou čelí svému mnohdy 
nelehkému osudu. Naše milá 
Helenko, drž se, máme Tě moc 
rádi! Tvoji Mazůrkovi, Baka-
jovi, Baumbachovi, Holečkovi  
a Hradilovi

Diamanty jsou vzácné a dra-
hé, ale vy dva jste ještě dražší  
a vzácnější. Dne 29. červ-
na 1957 uzavřeli sňatek naši 
rodiče Jarmila a Jaroslav  
ZimÁkovi. Krásnou oslavu 
diamantové svatby a hodně lás-
ky, zdraví a štěstí do dalších let 
přeje dcera alena a syn Pavel  
s rodinami.

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120  Kč vč. DPH/osoba.  
Podklady a platby přijímá TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., 
tel.: 571 118 103.

BlahopřÁníspolečenskÁ kronika
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Naše týmy Sínízu (BF), Pla-
netSavers a Výherkyně se pre-
miérově zúčastnily česko-slo-
venské soutěže prezentačních 
dovedností – Prezentiáda. Při 
své premiérové účasti se probo-
jovaly do krajského kola. Tam 
je porazily pouze dva týmy 
ze ZŠ Liptál. Jejich týmy vy-
hrály dosud všechny ročníky. 
Pro mánesáky je velká výzva 
ukončit prezentační nadvládu 
ZŠ Liptál. Ještě větší výzvou je 
posouvání vlastních schopností 
a dovedností v umění předvést 
svou práci na špičkové úrov-
ni! Týmy z Mánesky dokáza-
ly během osmačtyřiceti hodin 
vytvořit a natrénovat prezen-
taci na zadané téma. K tomu 
postoupit přes oblastní kolo 
(prošlo devět týmů z celého 
Zlínského kraje) a v krajském 
kole získat dvakrát 3. a ještě  
4. místo. Při tom ukázaly, že 
mají ještě možnosti zlepšovat 
se. Tým Sínizu BF – Simona 
Rozehnalová (VIII. B), Nico-
lle Brázdilová, Zuzana Velká 
a náhradnice Barbara Fischero-
vá (všechny tři z VIII. C) – 3. 
místo. Tým PlanetSavers – Zu-
zana Kunová, Maxmilián Van-
ča, Pavel Vysloužil a náhradni-
ce Terka Eva Valová (všichni 
z VIII. C) – 4. místo. Tým Vý-
herkyně – Eliška Večeřová, 
Dorota Doleželová, Natálie 
Zaoralová (všechny z IX. a)  
– 3. místo. 

Žáci ZŠ Mánesova byli také 
v Praze na celorepublikovém 
finále 2. ročníku soutěže Ta-
lenty pro firmy T-Profi pod 
záštitou Hospodářské komory 
ČR. Každý kraj reprezentoval 
jediný tým, který vzešel z kraj-
ského kola.

I když jsme postoupili jako 
náhradníci, získali jsme krásné  
7. místo. Proti loňskému prv-
nímu finále jsme si polepšili 
o 2 místa – navzdory různým 
testům, výpočtům a měřením, 
které loni nebyly. Nejspíše 
nám pomohly nasbírané zkuše-
nosti a menší nervozita v týmu 
proti krajskému kolu ;-).
Tým Zlínského kraje:
Viktor Mechl – kapitán týmu 
(Continental Barum), Michae-
la Burianová, David Chudárek, 
David Nastoupil, Lukáš Žáček 
(všichni SPŠ Otrokovice), Mi-
roslav Cabalka – pedagogický 
dozor (SPŠ), Valerie Máčalo-
vá, Michaela Vlčková, David 
Kapsa, Vojta Pavlík (všichni 
ZŠ Mánesova),
Pavel Broža – pedagogický do-
zor (ZŠ Mánesova).

Děkuji všem soutěžícím 
za reprezentaci Zlínského 
kraje. Také děkuji hlavnímu 
organizátorovi krajského kola 
i naší finálové účasti v Praze 
manažerovi Experimentária 
Otrokovice Otakaru Pancnero-
vi.  pavel BroŽa,
 ZŠ Mánesova

úspěch v prezentiádě a talentech pro firmy

Dva roky uběhly jako voda a naše trávnická ško-
la opět připravila slavnostní akademii, která se 
konala 18. května v sále Otrokovické BESEDy. 
Bohatý program připravili malí i velcí žáci naší 
školy spolu se svými učiteli. Všechny děti spojo-
valo úsilí co nejlépe si vystoupení připravit, proto 
mu obětovaly mnohdy i svůj volný čas a nácviku 
věnovaly i několik hodin. Také některé mamin-
ky se zapojily a pomohly s přípravou kostýmů a 
ostatních rekvizit. Vše bylo nachystáno a program 
mohl začít. a věřte, že se bylo na co dívat!

Dva šikovní moderátoři z řad žáků uváděli jed-
notlivá vystoupení a děti i přes nemalou nervozitu 
a trému předvedly skvělé výkony. Diváci zhlédli 
nejrůznější taneční kreace, vystoupení aerobiku  
i okouzlující akvabely, zaposlouchali se do hry na 
flétnu, housle, trubku a klarinet. Při módní pře-
hlídce se přenesli o pár desítek let zpět, v podání 
školního sboru si vyslechli krásné písně a poetické 

duše potěšila recitace a sólový zpěv. Závěr patřil, 
jak je již zvykem, žákům devátého ročníku, kteří 
si připravili svoji rozlučkovou a tak trochu netra-
diční polonézu. 

Všichni přítomní se více než dvě hodiny skvěle 
bavili a jednotlivá vystoupení odměňovali bouř-
livým potleskem. Příbuzní se dmuli pýchou nad 
tím, co jejich děti a vnuci dokázali. Přesvědčili se, 
že škola poskytuje dětem nejen kvalitní výuku, ale 
rozvíjí i jejich zájmy. Všem, kteří se na zdárném 
průběhu akademie jakkoliv podíleli, patří velké 
poděkování. Přestože žáci neseděli ve školních 
lavicích, naučili se mnohému, pro život velmi dů-
ležitému – ohleduplnosti, trpělivosti či vzájemné 
spolupráci. 

Celkem se podařilo připravit 28 různých vy-
stoupení, své výkony předvedlo 312 dětí. 

 mgr. martina FaBrikovÁ, 
 učitelka ZŠ trávníky

V rámci výuky pracovních čin-
ností se chlapci a děvčata ze 
třídy 7. a rozhodli udělat něco 
pro zkrášlení školní zahrady 
a také něco prospěšného pro 
zdraví. Již od dubna pracovali 
na projektu Zážitkový chodník 
– ,,Bosé nohy 7. a“, který slou-
ží k chůzi naboso po různém 
materiálu a tím k masáži a sti-
mulování nervových zakončení 
na chodidlech. V jednotlivých 
částech se můžete projít napří-
klad po jemném i hrubém písku, 
šiškách, oblázcích či dřevěných 
špalíčcích.

Nejprve bylo nutné zjistit 
potřebné informace, napláno-
vat a rozdělit si práci. Každý se 
zapojil podle svých schopností 
– bylo potřeba změřit prostor 
a nakreslit plánek, propočítat 
spotřebu materiálu, domluvit 
spolupráci s Technickými služ-
bami Otrokovice a s rodiči, zho-
tovit oznámení pro žáky a napsat 
hlášení do školního rozhlasu. 
Pak nastala nejtěžší část vlastní 
realizace na školní zahradě, ale 
zde se zapojili i tatínci a s řezá-

ním a vrtáním dětem pomohli. 
Nakonec již zbývalo jen umístit 
informační tabuli s návodem 
k chůzi. Průběh celé akce si mů-
žete prohlédnout na fotografiích 
na školní facebookové stránce 
ZŠ T. G. M. Otrokovice.

Dne 1. června jsme Den dětí 
zahájili slavnostním přestřiže-
ním pásky a chodník byl otevřen 
pro všechny děti. Zážitek z chů-
ze naboso si mohou vyzkoušet 
v letních dnech o velkých pře-

stávkách nebo ho mohou využít 
odpoledne děti ze školní družiny.

Velké poděkování patří Tech-
nickým službám Otrokovice 
za poskytnutý materiál a rodi-
čům za pomoc a podporu.

Celá akce stmelila třídní ko-
lektiv při společné práci a uká-
zala dětem, že znalosti z růz-
ných předmětů se dají využít 
i v praktické činnosti.
 pavlína herentinovÁ, 
 ZŠ t. G. M.

Zážitkový chodník na zahradě ZŠ t. G. m.

akademie Základní školy trávníky

Střední průmyslová škola  
Otrokovice hostila v týdnu od  
8. do 14. května mezinárod-
ní setkání učitelů a studentů 
z celkem pěti evropských zemí 
(Turecko, Itálie, Španělsko, 
Maďarsko, Česká republika). 
Setkání bylo součástí projektu 
Let The Science Discover Us 
(Erasmus+), jehož cílem je roz-
voj otevřeného a inovativního 
vzdělávání v Evropě, využívá-
ní moderních postupů a metod 
ve školách a zvýšení úrovně po-
vědomí v oblasti přírodních věd 
u žáků a jejich rodičů. 

„Jsem hrdý nejen na naše 
učitele, ale především na naše 
studenty, kteří se dokázali plno-
hodnotně věnovat zahraničním 
kolegům z partnerských škol, 
a to nejen po odborné stránce, 
ale i po stránce jazykové. Doklá-
dá to rostoucí úroveň naší školy 
v přípravě pro život ve společ-
né Evropě. Jsem rád, že první 
ročník této vědeckotechnické 
konference podporuje i Zlínský 
kraj, konkrétně formou záštity 
radního Petra Gazdíka,“ uvedl 
ředitel Střední průmyslové ško-
ly Otrokovice Libor Basel.

Programu festivalu na pod-
poru vědy a techniky v budově 
otrokovického Experimentária 
se aktivně účastnili jak stu-
denti, tak učitelé všech zapoje-
ných škol. Mladí lidé připravili 
a předvedli vědecké pokusy 
pro své vrstevníky, zúčastnili 
se přednášky odborníků z Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně 
a popularizátora vědy Michaela 
Londesborougha, v závěru před-
stavili své domovské školy, re-
giony, zážitky, dojmy a pocity, 
které si odnášeli z celého týdne. 
Součástí akce byl bohatý dopro-
vodný program související s té-
matem projektu – plavba lodí, 
návštěva vyhlášené zlínské zoo, 
exkurze ve 21. budově ve Zlíně, 

Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, návštěva Národní-
ho technického muzea v Praze 
a další.

Žáci oboru instalatér se 
v dubnu zúčastnili finále me-
zinárodní a celostátní soutěže 
Učeň instalatér 2017. Vynika-
jícími výsledky v soutěži do-
kázali, že velmi dobře zvládají 
teoretické znalosti i praktické 
dovednosti vyučovaného oboru. 
Ve čtvrtek 11. května získal To-
máš Divila v Praze ocenění za 
druhé místo v soutěži, zástupci 
Cechu instalatérů a topenářů 
spolu s ředitelem soutěže andr-
zejem Bartošem ocenili Zlatou 
plaketou také vedoucího učitele 
odborného výcviku Miroslava 
Charuzu za dlouholetou zásluž-
nou činnost v rozvoji oboru 
a vzornou spolupráci při organi-
zaci a zajišťování soutěže. 

Skvělých výsledků dosa-
hují nejen budoucí instalatéři. 
V dubnu o svém řemeslném 
umu přesvědčili žáci oboru ka-
rosář v soutěži autoopravář 
junior 2017, která se konala 
v servisním centru Škoda auto 
v Kosmonosech. Do finále se 
probojovali Jan Brázda a Ro-
man Jakeš, kteří se v patnáct-
ce nejlepších umístili na šesté 
a osmé příčce v konkurenci se 
žáky specializovaných automo-
bilních škol. 

a do třetice všeho dobrého. 
Štěpán Filgas z prvního roční-
ku oboru kuchař-číšník  získal 
druhé místo v celostátní soutěži 
Gastroflek 2017 a se svým sa-
látem z pohanky vyhrál velmi 
kvalitní měsíční stáž v hotelu 
Holliday Inn v Brně. Děkujeme 
za reprezentaci Střední průmy-
slové školy Otrokovice a gratu-
lujeme k dosaženým úspěchům. 

 Jana vodÁkovÁ, 
 radka evJÁkovÁ, 
 SPŠ Otrokovice

soutěž instalatérů a vědecký festival 
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plynoservis-topení 
Zdeněk srnec Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis Mora, 
Destila, Thermona, Viadrus, 
Karma, ariston, John Wood, 
Rheem. Tel. 604 988 815.



aK COCO Otrokovice začátkem dubna odstar-
toval s dvěma týmy svou první závodní sezonu 
v aerobiku. Tým mladších děvčat se skladbou 
Little mix ve složení Kája, Nikita, Verča, Julča, 
Monička a Eliška pod vedením andrey Blahušové 
hned v úvodu vyhrál první zlatou medaili na sou-
těži v Ostravě 9. dubna. Následně děvčata vybo-
jovala 2. místo na domácí soutěži v Otrokovicích,  
1. místo v Brně a v Olomouci, 3. místo v Uherském 
Ostrohu. V závěru sezony proběhlo celorepubliko-
vé finále v Olomouci, odkud si odvezla třetí místo 
v TOP dvacet nejlepších týmů.

ani seniorskému družstvu se skladbou Mimi 
Team se nevedlo špatně. Oslabený tým v počtu 
pouhých čtyř děvčat ve složení Terka, Verča, Kris-

ta a Verča pod vedením trenérky Michaely Ftáč-
níkové si zaslouženě odvážel ze soutěže v Ostravě 
a Brně pohár a medaile za 1. místo a z Olomouce  
3. místo.  Všem děvčatům k výsledkům gratuluje-
me a těšíme se na druhou část sezony, která začne 
hned v září.  michaela FtÁčníkovÁ,

 AK COCO Otrokovice
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regionální soutěž starších 
žáků i. třídy, 
konečné pořadí:                   
1. TJ Jiskra Otrokovice       
2. SK Slavičín a
3. TJ Sokol Mysločovice   
4. TJ Sokol Kostelec          
5. Orel Kašava                  
6. SK Slavičín B          
7. Orel Zlín  (zj)

úspěch mladých stolních tenistů
Žáci oddílu stolního tenisu TJ 
Jiskra Otrokovice úspěšně za-
končili sezonu. V regionální 

Václav Janečka (vlevo) získal v 
kategorii starších žáků bronz, 
Jan černohous je vítězem kate-
gorie nejmladších žáků. 
 Foto: oddíl stolního tenisu 
 tJ Jiskra otrokovice

soutěži družstev starších žáků 
obsadili suverénně bez ztráty 
bodu první místo. V dlouho-
dobé soutěži krajského přeboru 
jednotlivců se Václav Janečka 
v kategorii starších žáků umís-
til na třetím místě a v kategorii 
nejmladších žáků se Jan Černo-
hous umístil první a stal se kraj-
ským přeborníkem. Oba dva 
tak získali právo startu na mist-
rovství České republiky. 

čokoládová tretra poprvé v otrokovicích

stupně vítězů pro otrokovický fitness aerobik

DrMAX_262_OTROKOVICE_inzerce_215x155_FINAL.indd   1 30.5.2017   10:12:30

Dobrou kondičku prokázali mladí 
dobrovolní hasiči na okresní sou-
těži v požárním sportu. Závody se 
konaly 19.–21. května na Novém 
stadionu TJ Jiskra. Účastnilo se přes 
pět set soutěžících. Hasičský dorost 
a potěr z Kvítkovic město nezahan-
bili. Například Nikola Zajvarová 
a Klára Fialová byly mezi doros-
tenci druhé, Filip Buk a alžběta 
Ondřichová pátí (běh na sto metrů, 
dvojboj, test). U běhu s překážkami 
na šedesát metrů byl Marek Popel-
ka první. Ve hře Plamen byli mladší 
žáci osmí z třiadvaceti, starší žáci 
devatenáctí z třiadvaceti týmů. (red)

hasičům se celkem dařilo

Čtyřiadvacátého května zažily  
Otrokovice jednu premiéru. Popr-
vé se zde běžel závod Čokoládová 
tretra, jejíž vítězové mají příležitost 
si zazávodit i na slavné Zlaté tretře 
Ostrava. Chlapci a dívky ročníků 
2006 až 2011 běželi na vzdálenosti 
sto, dvě stě a tři sta metrů. Do se-
mifinále Zlaté tretry postupují vítě-
zové těchto závodů, do finále, které 
je součástí hlavního programu IIaF 
World Challenge Zlatá tretra Ost-

rava pak osm nejlepších semifiná-
lových časů v kategorii. Zazávodit 
s rodiči si mohly i mladší děti, ty 
ale bez postupu do ostravského se-
mifinále. Na stupně vítězů dosáhly 
i děti z Otrokovic – kompletní vý-
sledky jsou na www.cokoladova-
tretra.cz. Mladé atlety přišel pod-
pořit několikanásobný medailista 
z evropských halových šampioná-
tů, překážkář a sprinter Petr Svobo-
da (snímek vlevo dole). (ano)

tomáš Janeček jede 
na mistrovství evropy
Otrokovický atlet Tomáš 
Janeček, závodící momen-
tálně za Olomouc, dosáhl 
11. června skvělého úspě-
chu. Na mistrovství republi-
ky mužů a žen v Třinci zís-
kal v trojskoku mužů bronz 
výkonem 15,46 metru. Díky 
tomuto výsledku splnil limit 
pro reprezentaci na mis-
trovství Evropy juniorů 
které se koná 20.–23. čer-
vence v italském Grosettu.  
 (red)
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Dobrý den všem,

v poslední době se stále častěji setkáváme s celou řadou polopravd, mylných informací a dokonce také účelových lží. Rád bych proto některé tyto informace uvedl na pravou míru.

 Je cena vody vysoká?
• Cena vody na Zlínsku je letos 86,71 koruny za kubík
• Z krajských měst je Zlínsko na 6. místě (korunu pod průměrem)
• Z okresních měst je na 31. místě (ze 2. místa v roce 2011)
• 87 měst v ČR má dražší vodu, než má Zlínsko
• Nejvyšší nárůst ceny byl v letech 2010 a 2012 o 18 korun,  

protože bylo nutno zohlednit obří 600 milionovou investici do infrastruktury
• Od 1. ledna 2018 bude cena vody na Zlínsku o korunu nižší

 Provozní smlouva byla za poslední 3 roky 3x vylepšena
  • Navýšení o 20 milionů korun ročně do investic přinesla úprava Provozní smlouvy v roce 2015 ve prospěch navýšení nájemného od provozovatele a došlo ke zmrazení ceny vody 

 max. do výše inflace (v roce 2017 se jedná o 20 haléřů za kubík)
 • Snížení ceny vody na Zlínsku o korunu za kubík přinesla úprava o dalších 13 milionů korun ročně v roce 2017 
 • Zisk Moravské vodárenské v roce 2017 činí 3,90 z kubíku vody, což je pouhých 4,5 %. 

 Voda je v rukou měst a obcí Zlínska 
 Vak Zlín je akciová společnost, ve které 97,3 % akcionářů tvoří města a obce regionu.   

Města a obce prostřednictvím valných hromad řídí společnost a rozhodují o zásadních otázkách  
a směřování společnosti. Průměrné hlasování na valných hromadách je kolem 80 %. 

       

46,25 % STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
6,85 % MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY
6,67 % MĚSTO SLAVIČÍN
5,56 % MĚSTO OTROKOVICE
5,43 % MĚSTO LUHAČOVICE
3,56 % MĚSTO NAPAJEDLA
23,00 % Akcionáři vlastnící méně než 3% akcií (města, obce) 
2,68 % Ostatní (právnické osoby, fyzické osoby)

 

 Nová špičková kvalita vody pro 50 tis. obyvatel 
 Na úpravně vody v Tlumačově zahájil provozovatel  Moravská vodárenská, a.s. přípravu její rekonstrukce v hodnotě 80 mil Kč bez DPH jako smluvní investici. To znamená, 

že rekonstrukci zaplatí provozovatel ze svých vlastních zdrojů. Do úpravárenského procesu bude zahrnut stupeň filtrace přes aktivní uhlí, který umožní z vody odstranit metabolity pestici-
dů.  Vodou z úpravny je zásobována západní část zlínského regionu, zejména Otrokovice, Napajedla a západní část Zlína.

 Je VaK „vybydlená“ společnost?
 1,4 miliardy korun bylo celkově investováno do infrastruktury a majetek 

byl obnoven z 1/3. Za poslední 3 roky se objem investic téměř  zdvojnásobil.  
Přes 650 milionů korun do oprav infrastruktury celkově bylo vloženo ze 
strany MOVO. Za poslední 3 roky nárůst o 13 milionů, tj o 20 %.   
100 milionů Kč ročně bude investováno od roku 2019.

 Z regionů - Otrokovice
 VaK Zlín dotuje Otrokovice částkou 13 milionů ročně (18 korun za kubík  

odpadní vody, zpracované na čističce TOMA), aby bylo zachováno  
solidární vodné a stočné.

Obrázek ať si každý udělá sám.

Za společnost VaK Zlín

Svatopluk Březík, 
předseda představenstva VaK Zlín

46,25 % STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
6,85 % MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY
6,67 % MĚSTO SLAVIČÍN
5,56 % MĚSTO OTROKOVICE
5,43 % MĚSTO LUHAČOVICE
3,56 % MĚSTO NAPAJEDLA
23,00 % Akcionáři vlastnící méně než 3% akcií (města, obce) 
2,68 % Ostatní (právnické osoby, fyzické osoby)
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Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
(zisk související s provozováním struktury VaK Zlín)

(mil. Kč/rok)

Od roku 2017 má VaK Zlín vyšší zisk  
než Moravská vodárenská


