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Město navštívila vnučka J. A. Bati

Vážení čtenáři,
nástup jara bývá již tradičně ve znamení úklidů. Přestože o čistotu města se celoročně starají 
technické služby, najdeme v sídle i při vycházkách do krajiny neútulná četná zákoutí, v nichž 
tající sníh odkrývá drobný nepořádek, v horším případě i černou skládku. 
tradiční jarní úklid se stal v posledních letech významnou dobrovolnickou akcí, která pod hes-
lem „Ukliďme svět, ukliďme česko“ každým rokem přitahuje stále větší počet dobrovolníků, 
kterým není lhostejné místo, kde žijeme. Hlavní termín této celorepublikové akce letos připadá 
na sobotu 7. dubna.  Organizátoři akce pak vyzývají: „zapojit se může každý, stačí udělat první 
krok, zaregistrovat se jako organizátor nebo se přidat k úklidu jako dobrovolník. Kde všude se 
bude uklízet, ukazuje interaktivní mapa na www.UklidmeCesko.cz.
Kromě této celorepublikové kampaně jsou na území města organizovány ještě další aktivity, 
jako je například úklid podél řek a další.
K tomu, abychom se ve městě cítili lépe, může různou měrou přispět každý z nás. Zamysleme se 
nad tím, co můžeme sami udělat, chovejme se ohleduplně ke svému okolí, zapojme do třídění 
a hospodaření s odpady celou rodinu, neodhazujme odpadky a nedělejme nepořádek.
Většina z nás tráví svůj čas v uzavřeném prostoru.  člověk je však nedílnou součástí přírody 
a v zájmu svého zdraví by měl trávit větší procento času venku. Pobyt v přírodě pak nejenom 
působí jako balzám na naši mysl, ale má i výrazné pozitivní zdravotní účinky. Otrokovice po-
skytují celou řadu atraktivních příležitostí k aktivnímu pobytu ve městě i okolí. Využijme toho.

 Ing. Anna PšeJová, vedoucí odboru životního prostředí

  úvodní slovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

otrokovičtí zastupitelé schválili záměr 
na zřízení lékařské pohotovostní služby
Ještě letos by mohli mít Ot-
rokovičané vlastní ambulant-
ní lékařskou pohotovostní 
službu. Záměr na její zřízení 
schválili jednohlasně členové 
zastupitelstva na únorovém za-
sedání. Lékařská pohotovostní 
služba by měla být poskytová-
na  v oboru všeobecný praktic-
ký lékař a praktický lékař pro 
děti a dorost. 

„V jedné ordinaci není mož-
né poskytovat zdravotní péči 
dospělým i dětem z důvodu 
odlišné atestace lékaře, která je 
nutná pro výkon těchto činnos-
tí. Cílem zřízení pohotovosti 
v Otrokovicích je snadnější 
dostupnost lékařské ambulan-
ce pro všechny věkové kate-
gorie,“ uvedl iniciátor celého 

projektu, zastupitel  Ondřej 
Wilczynski. Pohotovost mo-
hou využít pacienti například 
při akutních respiračních pro-
blémech, při běžných one-
mocněních, jako jsou horečky, 
virózy nebo mohou přijít třeba 
s bolestí břicha.

K projektu byl ustanoven 
tým, jehož výstupem by měl 
být komplexní návrh realizace 
tohoto záměru. 

„Ordinace by měly vznik-
nout v  prostorách Městské 
polikliniky, což je centrum 
lékařské péče pro naše obča-
ny v Otrokovicích. Finance 
na provoz jsou zajištěny – po-
čítá s nimi letošní rozpočet 
města,“ upřesnil Wilczynski. 
A kdo danou službu nakonec 

zajistí? „Nyní mě a pana sta-
rostu čeká velmi důležité jed-
nání, jehož výsledkem by mohl 
být provozovatel, který tuto 
službu na území našeho měs-
ta bude zajišťovat,“ přiblížil 
Wilczynski jeden z posledních 
úkolů.

Konkrétní návrhy řešení re-
alizace zřízení lékařské poho-
tovostní služby v Otrokovicích 
budou předloženy zastupite-
lům na dubnovém zasedání.

„Takovou službu samo-
zřejmě ocení každá maminka. 
Z vlastní zkušenosti vím, že 
nemoci přicházejí pravidelně 
v pátek odpoledne,“ komento-
vala matka dvou dětí Zdeňka 
Mičutková.

 Anna novotná

Radnice přispěje na budování parkovacích míst
Pokud si majitel pozemku 
na území města vybuduje 
na své náklady parkovací mís-
to, otrokovická radnice mu při-
spěje částkou deset tisíc korun, 
když o ni požádá. Členové rady 
schválili program pro poskyto-
vání dotací a k těmto účelům 
vyčlenili pro letošní rok tři sta 
tisíc korun. Zájemci mohou fi-

nanční příspěvek žádat od dub-
na do listopadu 2018.

Dotace bude poskytována 
na vybudování parkovacích 
stání na soukromých pozem-
cích přilehlých k stavbám 
rodinných domů, které se na-
cházejí na území města Otro-
kovice. 

„Dotace je stanovena pau-

šálně na deset tisíc korun 
na jedno vybudované parko-
vací stání, přičemž schválený 
program připouští financovat 
maximálně dvě parkovací stá-
ní na jednu bytovou jednotku 
související stavby rodinného 
domu,“ upřesnil vedoucí od-
boru rozvoje města František 
Žák. Pokračování na straně 3 s dědečkem nikdy neletěla. Přelom února a března byl 

v Otrokovicích, Zlíně či Uherském Hradišti ve znamení  
120. výročí narození Jana Antonína Bati. Ve městech se ko-
naly konference, besedy a projekce filmu Brazilské stopy Jana 
Antonína Bati autorky Dany Lipovské. Vzácnými hosty akcí 
byli příbuzní Jana Antonína Bati z Brazílie a Spojených stá-
tů amerických. Do Otrokovic zavítala vnučka Dolores Bata 
Arambasic (na snímku, s novinami z loňského května s foto-
reportáží o Baťově letounu elektra, pozn. red.), která skvěle 
ovládá češtinu, dále vnuk John Nash s manželkou Janou pů-
vodem ze Slovenska a pravnučky Roberta Bata Alves Costa 
a Mariana Bata Breech s manželem Dustinem. V otrokovic-
kém kostele sv. Vojtěcha se konala 4. března zádušní mše za  
J. A. Baťu. O den později byla v Otrokovické BESEDĚ při-
pravena konference, jejímiž diváky byli žáci základních 
a studenti středních škol. Tam se kromě zajímavého povídání 
odborníků, členů rodiny či kulturních vystoupení zhodnoti-
la výtvarná soutěž na baťovské téma a také se promítal film 
o brazilských stopách rodiny J. A. Bati. Sekce letectví se usku-
tečnila 7. března ve Společenském domě. K poutavým pří-
spěvkům patřil třeba ten o přepravě Baťova letadla Elektra ze 
Spojených států do České republiky v roce 2015. Dolores Bata 
Arambasic si dědečka pamatuje, nikdy s ním však neletěla.  
„Akce k 120. výročí narození mého dědečka jsou úžasné,“ 
byla dojatá.   (ano), foto: Anna novotná
 další snímky z akcí k výročí J. A. Bati najdete na str. 2
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Jan Antonín Baťa oslavil pomyslné 120. narozeniny i v otrokovicích

Konferenci navštívil sám pan Baťa... S dikcí vlastní Janu Antonínu Baťovi uvítal na konferen-
ci dne 5. března hosty i diváky herec zlínského Městského divadla Rostislav Marek. 

vítězové a díla z výtvarné soutěže. Budování baťovských továren a měst v československu a ve světě – vyobrazení továren a měst v československu a ve světě. tak 
znělo zadání výtvarné soutěže pro žáky 6.–9. tříd základních škol a žákům primy až kvarty osmiletých gymnázií v české a Slovenské republice. Ceny zručným výtvarníkům 
předal místostarosta Otrokovic Jiří Veselý a pravnučka J. A. Bati Roberta Bata Alves Costa. Akce ke 120. výročí narození J. A. Bati pořádal nadační fond J. A. Bati.

sekce letectví. nikola Lukačovič (vlevo) a Václav Bejček patři-
li do týmu převážejícího letadlo elektra z USA do česka.

Baťovy pravnučky. Roberta Bata Alves Costa (vlevo) žije 
v Brazílii a její sestřenice Mariana Bata Breech ve Spojených stá-
tech amerických. „takovéto připomenutí Jana Antonína Bati je 
pro celou naši rodinu velmi důležité. Jsme rády a vděčné za to, že 
tady můžeme být. Je skvělé být právě tady, kde to vše začalo. těší 
nás, že se konference účastnili také mladí lidé, kteří se tak dozvě-
děli něco o historii naší rodiny. někdy lidé vnímají historii jako 
něco, co už je za námi, co už patří na druhou kolej, což je škoda,“ 
shodly se. Pobyt v české republice si obě sestřenice velmi pochva-
lovaly. „Cítíme se jako být zpátky doma. Vždy jsme si o tom doma 
povídali, ale nikdy jsme neměly možnost to zažít – toto město, tu 
atmosféru. Zažíváme tady vřelost srdcí českých lidí. Je to úžasná 
zkušenost,“ byly sestřenice zajedno. Stejně tak si obě pochvalova-
ly české pivo a jídlo. 

společné foto na památku. Zleva: vedoucí odboru školství a kultury otrokovické radnice Barbora 
Šopíková, letecký mechanik Václav Bejček, pravnučka J. A. Bati Roberta Bata Alves Costa, pravnučka 
J. A. Bati Mariana Bata Breech, manželka vnuka J. A. Bati – Jana nash, vnučka J. A. Bati Dolores Bata 
Arambasic, pilot nikola Lukačovič, místostarosta Otrokovic Jiří Veselý, vnuk J. A. Bati John nash.

Plný sál. Organizátoři akcí připomínajících výročí narození světoznámého obuvníka mohli být spo-
kojeni. Zájem veřejnosti byl obrovský. Snímek z konference konané 7. března ve Společenském domě.



První letošní otrokovické miminko se má k světu
Jan Krkoška se narodil první lednový den čtyřiačtyřicet minut 
po půlnoci. Stal se tak nejen prvním občánkem Otrokovic, ale 
zároveň prvním miminkem Zlínského kraje. Dne 21. února na-
vštívil Honzíka i starosta Jaroslav Budek. „Honzíkovi chutná 
a dnes váží sedm kilo. Je to velký zdravý kluk a má se k světu,“ 
usmála se maminka Martina Krkošková. Starší sestřička Adé-
lka slíbila, že se o bráchu bude starat. Od starosty dostala ply-
šovou žirafu, Honzík velkého medvěda a zlatou cihličku a ma-
minka květiny. „Narození miminka patří k největším událostem 
v životě všech rodičů, a proto gratuluji mamince i tatínkovi 
k nově nabytému štěstí. Vždycky mě potěší, když vidím, že se 
v Otrokovicích mladým rodinám daří a jsou zde spokojeny,“ 
s radostí sdělil starosta města Jaroslav Budek.  (red)

Zamoření africkým morem prasat 
se rozšířilo na území města
Státní veterinární správa nařídila všem chovatelům domá-
cích prasat v zamořené oblasti porazit všechna prasata, a to 
nejpozději do neděle 11. března. Od následujícího dne, tedy  
12. března, zakázala chov domácích prasat. Zamořená oblast 
podle Státní veterinární správy nyní zahrnuje i otrokovické 
Kvítkovice a v rámci obce s rozšířenou působností Otrokovice 
také Oldřichovice. „Porážka domácích prasat a následný zákaz 
chovu se nyní vztahuí i na naše území. Tato opatření se týkají 
chovatelů domácích prasat v hospodářstvích, která nebyla za-
registrována podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pleme-
nitbě a evidenci hospodářských zvířat,“ uvedl vedoucí oddělení 
ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí Martin 
Batůšek, který má na starosti také lesy a myslivost. V červenci 
loňského roku informovala celostátní média o virové nákaze 
afrického moru prasat, která se vyskytla ve Zlínském kraji. 
Jedná se o historicky první nákazu na území České republiky. 
Africký mor prasat není přenosný na jiná zvířata ani na člově-
ka. Přenos je zpravidla při fyzickém styku nakažených prasat 
s ostatními tohoto druhu, konzumací nakaženého masa nebo 
larev na uhynulém zvířeti, tělními tekutinami, respektive i při 
přičichnutí prasatovité zvěře k nakaženému zvířeti. „Nakažené 
nebo uhynulé zvíře musí být co nejdříve odstraněno z přírody 
či chovu, aby byla zachráněna další zvířata v okolí. Nicméně 
na území obce s rozšířenou působností Otrokovice není v sou-
časné době potvrzen žádný výskyt nakaženého divokého prase-
te africkým morem,“ ubezpečil Batůšek.  (ste)

Ceny za košt slivovice zůstaly v otrokovicích
Letos se již podeváté konal Memoriál Antonína Nováka, tra-
diční košt slivovic z Otrokovic a okolních obcí. Stejně jako  
v letech minulých se musela početná skupina ochutnávajících 
– letos padesát degustátorů – vybírat z řady velmi kvalitních 
vzorků. Nakonec rozhodli, že vavříny za první tři místa zůstanou 
v Otrokovicích. Vítězným vzorkem se může pochlubit Karel Cí-
sař, jako druhý skončil Jaroslav Liška a o třetí místo se podělili  
Milan Spurný a Hynek Bršlica, všichni z Otrokovic.  (red)

vandalové řádili u cyklostezky
Nejméně čtyři od-
padkové koše zničili 
vandalové během 
noci z 8. na 9. března 
u cyklostezky podél 
řeky Dřevnice. Čtyři 
odpadkové koše vy-
lomili z podstavců, 
navíc zdeformovali 
plechové odpado-
vé nádoby. Naštěstí 
se koše dají opravit 
a nebudou se muset 

pořizovat nové. Pořízení jednoho kusu nového odpadkového 
koše stojí přibližně dva tisíce korun a je nutné připočíst také 
instalaci. „Ničení odpadkových košů a dalšího městského mo-
biliáře bohužel není výjimkou, ale pravidelně se opakujícím 
nešvarem,“ posteskl si jednatel Technických služeb Otroko-
vice Vladimír Plšek. Vandalové se tímto jednáním dopouště-
jí přestupku, za který jim u správního orgánu hrozí sankce až 
do výše padesáti tisíc plus náhrada vzniklé škody. „V tomto 
případě se jedná o přestupek proti majetku, neboť pachatelé 
způsobili škodu na cizím majetku menší než pět tisíc korun,“ 
řekl zástupce velitele Městské policie Otrokovice Karel Koňa-
řík. Zároveň vyzval veřejnost, že pokud uvidí, jak někdo ničí 
majetek, nechť neprodleně zavolají na bezplatnou telefonní lin-
ku 156 a toto jednání oznámí městské policii.  (ste)
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dokončení ze strany 1
 Pravidla jsou stanovena tak, 

že zájemce může o dotaci po-
žádat po vybudování parkova-
cího místa a v žádosti doloží 
požadované přílohy. Žádosti 
poté posoudí a vyhodnotí od-
bor rozvoje města, který je 
následně předloží radě města 
ke schválení. „Město se snaží 
vytvářet podmínky pro uspo-
kojování potřeb svých občanů, 
do čehož patří i řešení parko-

vání aut na území města. Ne 
každý vlastní u svého bydliště 
pozemek a má možnost zajistit 
si vlastní parkování. To se týká 
zejména obyvatel, kteří žijí 
v bytových domech. Věřím, že 
podpora vlastníků rodinných 
domů na území města Otroko-
vice k výstavbě vlastních par-
kovacích stání na soukromých 
pozemcích u rodinných domů 
povede k omezení potřeby par-
kování na místních komunika-

cích města,“ vysvětlil starosta 
města Jaroslav Budek důvody, 
proč opakovaně vyčleňuje rad-
nice peníze na tyto účely.

Posílat žádosti na odbor 
rozvoje města mohou žadatelé 
od 1. dubna do 30. listopadu 
letošního roku. „Dotace budou 
poskytovány do vyčerpání vy-
členěných finančních prostřed-
ků,“ upozornil Žák. 

 Romana stehlíKová,
 mluvčí Otrokovic  

Radnice přispěje na budování parkovacích míst

K akci Březen – měsíc čtenářů 
se svými aktivitami každoroč-
ně hlásí více než čtyři sta veřej-

ných knihoven z celého Česka. 
Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků vyhlásil letos 

již devátý ročník této celostátní 
akce na podporu čtenářské gra-
motnosti. 

V tomto měsíci byla a je měs-
tě zejména pro děti připravena 
celá řada programů. Ve čtvrtek 
8. března zavítal do Otrokovic 
na pozvání pracovníků odboru 
školství a kultury oblíbený ilu-
strátor Adolf Dudek. 

Další akcí Března – měsíce 
čtenářů je setkání se spisovate-
lem J. F. Bobákem a již tradiční 
Noc s Andersenem věnovaná 
Povídání o pejskovi a kočičce, 
a to 23. března. 

„Na všechny milovníky knih 
pak čeká na obou pracovištích 
Městské knihovny řada zajíma-
vých knižních titulů, stačí jen 
navštívit některé knihovnické 
pracoviště. Březen – měsíc čte-
nářů je k tomu vhodnou příle-
žitostí a pracovníci s knihou se 
těší na vaši návštěvu,“ pozvala 
čtenáře knihovnice Marie Škra-
balová.  (red)

Knihovna na březen – měsíc knihy připravila akce pro děti i dospělé

Pro všechny věkové skupiny. Hned první březnový den byl 
pro zájemce přichystán trénink mentální paměti s psycholožkou 
Janou Bílkovou. trénink spočíval v různých přesmyčkách a do-
plňovačkách, zapojovala se logika i obrazotvornost. návštěvníci 
akce si při té příležitosti mohli také prohlédnout výstavu v galerii 
– díla Radka Petříčka.  Foto: Anna novotná

Komunikace ve městě čekají významné investice
Na rok 2018 se podařilo při-
pravit určitý počet akcí, které 
mají potenciál na využití do-
tačních zdrojů. To na jedné 
straně znamená, že město do-
sáhne na další finance kromě 
vlastních zdrojů, na straně dru-
hé musí přiložit vlastní podíl. 
V součtu to je potom význam-
ná suma přesahující dvě stě mi-
lionů korun. 

„Je to ve srovnání s minu-
lými lety mimořádný objem 
investic, ale zúročuje se trpě-
livá příprava jednotlivých akcí 
a město využívá mimořádné 
příležitosti,“ komentoval ve-
doucí odboru rozvoje majetku 
František Žák. 

Pokud jde o silnice, chod-
níky a veřejná prostranství, 
do konce dubna mají být do-
končeny opravy zpevněných 
ploch v okolí Městské polikli-
niky, celkem za 4,7 milionu 
korun. Připravují se také opra-
vy chodníků v sídlišti Trávní-
ky podél ulice Hlavní a před 
základní školou, v Kvítkovi-
cích podél ulice K. H. Máchy 
a řada dalších dílčích úseků, 

dohromady za cca tři miliony 
korun. Přesný termín úprav ne-
lze dosud určit, věc je ve fázi 
přípravy se podkladů pro výběr 
zhotovitele.

V sídlišti Trávníky bude 
upraveno prostranství v cent-
rální části. V rozpočtu je na tuto 
akci 3,9 milionu, je připravová-
na na druhé pololetí.

Další prostranství, které 
bude upraveno, je před ZŠ 
Mánesova. Akce proběhne 
o prázdninách, za čtyři sta tisíc 
korun.

Některé akce týkající se ko-
munikací ve městě mají přesah 
i do příštího roku. Během let 
2018 a 2019 budou postupně 
upraveny zastávky MHD, a to 
díky spolufinancování z fondů 
Evropské unie, prostřednictvím  
Integrovaného plánu rozvoje 
území Zlín, což je regionální 
strategický dokument zaměře-
ný na řešení lokálních priorit. 
Celkový propočet je sedmnáct 
milionů korun.

Finančně nejnáročnější je re-
konstrukce ulice Nadjezd přes 
železniční trať. 

„Akce je náročná jak tech-
nologicky, tak organizačně, 
protože se musí koordinovat 
s provozem na železničním 
koridoru a zabezpečit náležité 
výluky na trati. Současný pro-
počet je zhruba osmdesát mi-
lionů korun. Máme zažádáno 
o dotaci u Státního fondu do-
pravní infrastruktury a na zá-
kladě výsledku tohoto řízení 
bude moci být upřesněn další 
harmonogram přípravy a rea-
lizace. Vše nasvědčuje tomu, 
že stavba bude do konce roku 
2019 hotova, přičemž se očeká-
vá, že po dobu tří měsíců dojde 
k úplné uzavírce,“ uvedl Žák 
s tím, že právě v návaznosti 
na financování bude znám ter-
mín rekonstrukce. 

K dalším významným inves-
ticím patří revitalizace a do-
stavba Městské sportovní haly, 
zlepšení tepelně technických 
vlastností budov města a měst-
ských organizací či úpravy 
městského hřbitova. Bližší 
informace přinesou dubnové  
Otrokovické noviny.

 Anna novotná

Místní akční skupinou Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP) vyhlášena  
1. výzva v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Podpora zemědělců, pod-
nikatelů i mikropodniků 
Výzva OPZ Podpora komunitních center I. Podpora integrace osob sociálně 
vyloučených
Výzva OPZ Prorodinná opatření II. Slaďování rodinného a pracovního života.
Více informací na: http://masschp.cz/category/aktuality/category/vyzvy/prv/



Z jednání Rady města 
otrokovice  7. 2. 
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 21 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnese-
ní.
RMO schválila:
• Uzavření smlouvy o dílo 
mezi městem Otrokovice 
a PROFIRE s. r. o., jejímž 
předmětem je realizace služeb 
v oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci a v oblasti 
požární ochrany
• Vyhlášení záměru prona-
jmout část pozemku parc.  
č. 425/1 zahrada o výměře 
600 m2 v k. ú. a obci Otroko-
vice, jako zahrádky
• Vyhlášení zámě-
ru pronajmout prosto-
ry sloužící k podnikání  
č. 997/1 o celkové výměře  
48 m2, umístěné v přízemí ob-

jektu č. p. 997, ul. Erbenova, 
nacházejícího se na pozemku 
parc. č. st. 1123 v k. ú. Otro-
kovice, za účelem prodeje pe-
čiva a cukrovinek
• Zřízení bezúplatného věc-
ného břemene (služebnos-
ti) na části pozemku parc.  
č. 426/48 ostatní plocha (jiná 
plocha) v k. ú. a obci Otroko-
vice ve prospěch společnos-
ti TEHOS s. r. o., pro účely 
zřízení, provozování a udržo-
vání komunikační sítě – lini-
ové stavby v délce 16,14 bm 
v rámci stavby „Rekonstrukce 
komunikační sítě dispečerské-
ho řízení dodávek tepla – Ba-
ťov, Otrokovice“ s podmín-
kou, že oprávněný TEHOS  
s. r. o. uhradí veškeré náklady 
související se zřízením věcné-
ho břemene, např. vklad práva 
do katastru nemovitostí

OtrOkOvické
nOviny

Z jednání Rady a Zastupitelstva města otrokovice (RMo, ZMo)
4

NÁBYTEK

tø. Tomáše Bati 1620

Otrokovice - Ba�ov (u OD PRIOR)

tel.: 577 925 170

VEŠKERÉHO NÁBYTKU

A SKLADOVÝCH ZÁSOB
Z DÙVODU ZRUŠENÍ PROVOZOVNY

SLEVA

NA VŠE

VÝPRODEJ

30-80%
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Z jednání Zastupitel-
stva města otrokovice 
15. 2. 
Zastupitelé projednali 
10 bodů programu, k nimž 
přijali usnesení.
ZMO schválilo:
• Uzavření Smlouvy o part-
nerství v rámci projektu  
Prodloužení trolejbusové 
trati v Otrokovicích mezi 
městem Otrokovice a Do-
pravní společností Zlín-Ot-
rokovice, s. r. o.
• Výzvu pro podávání žádos-
tí o dotaci z rozpočtu města 
Otrokovice v oblasti pod-
pory sociálních služeb dle 
§ 105 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, na rok 2018
• Prodej části pozemku parc. 
č. 325/21 ostatní plocha, 
zeleň o výměře cca 24 m2 
v k. ú. Otrokovice (výměra 
bude upřesněna geomet-
rickým plánem) obchodní 
společnosti Dopravní spo-

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

Z jednání Rady města 
otrokovice 28. 2.
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 35 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Uzavření pojistných smluv 
pro pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při vý-
konu povolání mezi městem 

lečnost Zlín-Otrokovice, s. 
r. o., za cenu 1 500 Kč/m2 

+ příslušná sazba DPH dle 
platných právních předpisů, 
která bude uhrazena před 
podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí, s tím, 
že kupující uhradí nákla-
dy související s prodejem 
(geometrický plán, znalecký 
posudek, správní poplatek 
za návrh na vklad vlastnic-
kého práva do katastru ne-
movitostí)
• Nabytí id. 1/4 pozemku 
parc. č. 953/1 orná půda 
o výměře cca 704 m2 za-
psaného na LV 4944 v  
k. ú. Kvítkovice u Otrokovic 
od podílové spoluvlastnice 
za cenu 200 Kč/m2 s tím, že 
město Otrokovice, jako ku-
pující, uhradí náklady s pře-
vodem související (kupní 
smlouvu, poplatek za návrh 
na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí).

Otrokovice, jako pojistníkem 
a Hasičskou vzájemnou pojiš-
ťovnou a. s., jako pojistitelem, 
pro nové členy JSDH Otroko-
vice a JSDH Kvítkovice
• Ve funkci zřizovatele Ma-
teřské školy Otrokovice, p. o. 
(MŠO) pořízení investičního 
hmnotného majetku – 1 ks 
průmyslové myčky v celkové 
hodnotě 71 269 Kč z investič-
ního fondu MŠO
• Vyhlášení výzvy k podává-
ní žádosti o grant z rozpočtu 
města Otrokovice talentova-
ným dětem a mládeži
• Uzavření dohody o ukončení 
nájemní smlouvy č. 482/09/15 
ze dne 27. 8. 2015, na ul. 
Hlavní č. p. 1161, parc. č. st. 
472 v k. ú. Kvítkovice u Ot-
rokovic mezi městem Otro-
kovice a nájemcem Centrem 
služeb a podpory Zlín, o. p. s.
• Uzavření smlouvy o připo-
jení elektrické požární signa-
lizace mezi městem Otrokovi-
ce a provozovatelem Českou 
republikou – Hasičským zá-
chranným sborem Zlínského 
kraje pro bytový dům Školní 
č. p. 1299 Otrokovice
• Uzavření dodatků ke smlou-
vám na dodávku tepla do měst-
ských nemovitostí dle přílo-
hy k usnesení mezi městem  
Otrokovice a dodavatelem 
TEHOS, s. r. o. 
 Jiří veselý,  místostarosta

1) v blízkosti kvítkovické křižovatky se nachází vodorovná dopravní 
značka č. v 12b „Žluté zkřížené čáry“. význam dopravní značky je:
 a)  Značka předem upo-
zorňuje na místo vyžadují-
cí zvýšenou opatrnost. 
b)  Značka upozorňuje 
na nebezpečí výskytu ko-
lony stojících nebo pomalu 
jedoucích vozidel. 
c)  Značka vyznačuje plo-
chu, na kterou nesmí řidič 
vjet, pokud je za touto 
plochou taková dopravní 
situace, že by byl nucen 
zastavit vozidlo na vyzna-
čené ploše. 
 
2) senioři, kteří řídí motorové vozidlo skupiny „B“ pro své potřeby (tedy 
ne v pracovněprávním vztahu nebo jako osoba samostatně výdělečně čin-
ná), jsou povinni se podrobovat pravidelné lékařské prohlídce:
a)  Nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den do-
vršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.  Doklad 
o zdravotní způsobilosti musí mít u sebe a předložit policistovi ke kontrole.
b)  Nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději 
v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.   
Doklad o zdravotní způsobilosti musí mít u sebe a předložit policistovi ke kon-
trole. 
c)  Nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den 
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každý rok. Doklad 
o zdravotní způsobilosti musí mít u sebe a předložit policistovi ke kontrole. 
 
3) Cyklista 
a)  mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě.  Totéž platí pro řidiče koloběžky.
b)  mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě.  To neplatí pro řidiče koloběžky. 
c)  mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě.  Totéž platí pro řidiče koloběžky. 

BeZPečný doPRAvní PRostoR

odvoZ ZdARMA – CenA dohodou
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• Uzavření Smlouvy o posky-
tování a zajištění regionálních 
knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí mezi měs-
tem Otrokovice a Krajskou 
knihovnou Františka Bartoše 
ve Zlíně.
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V Magazínu Zlín 3/2018 byl 
uveřejněn článek s názvem 
„Voda. Její cena může dále 
klesat…“. Jsou v něm uvedeny 
zkreslené informace, na kte-
ré chceme poukázat, uvést je 
na pravou míru a doplnit tak, 
aby čtenáři získali veškerá 
fakta související se současným 
i minulým stavem o zlínském 
vodárenství.

Skutečností je, že v rámci 
zlínského regionu je dlouho-
době uplatňováno tzv. soli-
dární vodné a stočné. V celém 
regionu je nastavena jednotná 
cenová úroveň, ačkoli náklady 
na přípravu, distribuci a čištění 
vody jsou v různých místech 
regionu odlišné. V Magazínu 
Zlín je uvedeno, že „významný 
vliv na cenu vody na Zlínsku 
má fakt, že Otrokovice čistí 
své odpadní vody ve společ-
nosti se zahraničním vlastní-
kem TOMA.“ Dále tvrdí, že: 
„Někdejší vedení Otrokovic 
dopustilo, že čistírna skončila 
u zahraničního majitele a ne 
v rukou samosprávy. Proto 
mají Otrokovice mnohonásob-
ně vyšší náklady než ostatní 
města a obce na Zlínsku.“  

K této zjednodušující a za-

vádějící interpretaci je potře-
ba uvést, že město Otrokovice 
nemělo nikdy reálnou možnost 
zasáhnout do privatizace bý-
valého státního podniku Svit, 
jehož součástí průmyslová 
čistírna odpadních vod byla. 
Po krachu Svitu přešla čistička 
na společnost TOMA, což je 
v rozporu s tvrzením zlínské-
ho magazínu, protože se jedná 
o výhradně tuzemskou firmu.  

Je pravda, že soukromí 

vlastníci ČOV v Otrokovicích 
žádají vysoké ceny za čištění 
odpadních vod bez zásadního 
cenového rozlišení na vody 
komunální a průmyslové.  
Otrokovice však nikdy neměly 
možnost ovlivnit výši plateb 
požadovaných touto soukro-
mou společností a nepodařilo 
se jim bohužel doposud ani 
nikdy vyjednat snížení sazeb 
za čištění komunálních vod, 
ačkoliv o to představitelé měs-

ta opakovaně usilovali. Město 
není vlastníkem ani akcioná-
řem této společnosti a nemá 
v ní ani žádný jiný vliv. Měs-
to Otrokovice současně vnímá 
technickou stránku věci. Ná-
hradní řešení, tedy vybudování 
vlastní čističky odpadních vod, 
by totiž bylo neúměrně drahé, 
pokud by bylo vůbec technic-
ky možné, a to za situace, kdy 
soukromá společnost vlastnící 
ČOV v Otrokovicích vlastní 
navíc i cca 42  kilometrů ka-
nalizační sítě, na kterou jsou 
ostatní vlastníci, včetně VaK 
Zlín, přímo napojeni svým po-
trubím.

Pokud je zmíněna cena stoč-
ného, nelze zapomínat také 
na cenu vodného. Velká část 
města Zlína je zásobována 
vodou čerpanou z kvasického 
štěrkoviště a doplňovanou pří-
padně vodou ze studní v tluma-
čovském lese na úpravnu vody 
v lokalitě Tlumačov-Skály, pak 
jednoduše dospějeme ke zjiště-
ní, že by vodné ve Zlíně mělo 
být dražší než v Otrokovicích. 
Proč? Proto, že například do-
pravní trasa vody do Otrokovic 
je podstatně kratší než do Zlí-
na, přepravní výška pro do-

dávky vody v Otrokovicích je 
podstatně menší než ve Zlíně 
(Otrokovice nejsou rozloženy 
po kopcích) atd. 

Zlínský region má s ohledem 
na své územní (geomorfologic-
ké) členění řadu specifik. Dů-
sledek technického řešení účto-
vání odlišných cen jednotlivým 
akcionářům – obcím by neú-
měrným způsobem zasáhl oby-
vatele řady menších obcí např. 
v hornatých částech regionu. 
V případě, že by došlo aktiv-
ním působením Zlína, jako ak-
cionáře VaKu, ke změně stáva-
jícího dlouhodobě zavedeného 
solidárního sytému na Zlínsku, 
nastaveného již v rámci privati-
zace Jihomoravských vodovo-
dů a kanalizací už v roce 1993, 
vnímaly by to Otrokovice jako 
přímý útok a důsledek za svůj 
aktivní přístup v řešení situace 
ve vodárenství na Zlínsku. 

Celý článek v Magazínu Zlín 
„Voda. Její cena může dále kle-
sat…“ můžete nalézt zde:
http://www.zlin.eu/clanky/do-
kumenty/7208/l9l5exubu5yp-
-m-zlin-03-2018-maketa--2-.
pdf
 Romana stehlíKová,
 mluvčí Otrokovic 

Jak je to s cenou vody – mýty a skutečnosti o zlínském vodárenství

čistírna odpadních vod v Otrokovicích. Foto: Anna novotná
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Studio 
Městské televize 

Otrokovice 
nabízí výrobu a profesio-
nální zpracování svateb, 
soukromých, společen-

ských i firemních akcí, do-
kumentů a propagačních 

filmů. e-mail: 
redakce@televizeotro-

kovice.cz

Obyvatelé hlavně na Bahňáku 
mohou jen těžko říci, byli spo-
kojeni ohledně výskytu zápachu 
v lokalitě. Kritické hlasy se ozý-
vají od občanů i zastupitelů. Jaká 
je situace, kdo do ní může za-
sáhnout a jaké jsou kroky měs-
ta, popisuje starosta Jaroslav  
BudeK.
situace se vyhrotila vloni v létě, 
zápach je ale hlavně na Bahňá-
ku tématem číslo jedna již delší 
dobu. Jak z toho ven? 
 Informovaným občanům se 
omlouvám, že se nevyhnu tomu, 
abych se stejně jako kritici vede-
ní města tak trochu neopakoval. 
Téma kritiky zápachu se aktuál-
ně týká hlavně zápachu z provo-
zu společnosti MAT (kafilerie), 
pokusím se tedy stručně zopako-
vat základní informace a doplnit 
poslední nám známé údaje:
– problematiku obtěžování zá-
pachem upravuje především zá-
kon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. Zákon však zápach řeší 
nedostatečně, proto se město Ot-
rokovice přihlásilo k iniciativě 
měst a obcí, která si klade za cíl 
dosáhnout změny zákona.
– zákon také upravuje kategori-
zaci zdrojů znečištění a kompe-

tence jednotlivých úřadů. Pro-
tože je provoz MAT ze zákona 
tzv. vyjmenovaným zdrojem, 
povolení jeho provozu a kont-
rola stanovených podmínek jsou 
výhradně v kompetenci kraj-
ského úřadu (KÚ) a kontrolním 
orgánem je dále Česká inspek-
ce životního prostředí (ČIŽP). 
Město ani městský úřad nema-
jí ze zákona žádné oprávnění 
do věci zasahovat z moci úřední. 
opravdu je město tak bezmoc-
né?
Město po celou dobu koná 
všechno, co mu zákony a okol-
nosti dovolují: 
– podává podněty kompetentním 
úřadům
– opatřuje ve spolupráci s obča-
ny důkazy a podpůrné informace 
(to jsou např. vyplněné formu-
láře o zjištění zápachu, úřední 
záznamy pořízené městskou 
policií nebo pracovníky úřadu, 
apod.)
– průběžně se snaží jednat s ve-
dením společnosti MAT
– pomohlo při organizaci petice,
– opakovaně aktivně jedná 
s kompetentními úřady (KÚ, 
ČIŽP, krajská hygienická stani-
ce), na základě vlastních zjištění 

je informuje o nových skuteč-
nostech, navrhuje dílčí řešení 
a vyžaduje aktuální informace
– vedení města opakovaně infor-
movalo krajskou radní pro oblast 
životního prostředí a zůstává s ní 
nadále v kontaktu 
– opatřuje informace právního 
charakteru a informace o praxi 
a zkušenostech s řešením podob-
ných situací v jiných městech 
a obcích.
Jaký je tedy aktuální stav?
Aktuální stav je následující:
– Každá podstatná změna v pro-
vozu MAT musí být schválena 
rozhodnutím KÚ o změně tzv. 
integrovaného povolení (IP). Za-
tím poslední rozhodnutí o změně 
IP nabylo právní moci 1. 12. 
2017. Postupně budou následo-
vat další tak, jak bude provozo-
vatel (MAT) realizovat technic-
ká a organizační opatření, která 
mu byla úřady uložena. 
něco jiného je hlášení změn 
a něco jiného jejich realiza-
ce. Jaké zprávy má radnice 
o technických opatřeních? 
Z technických opatření ulože-
ných provozovateli jsou z hle-
diska modernizace technologie 
a vztahu k okolnímu prostředí 

významná zvláště tato:
• Provozovatel předloží kraj-
skému úřadu pachovou studii 
se zaměřením na identifikaci 
a vyhodnocení zdrojů zápachu. 
Případná doporučující opatření 
budou zapracována do provoz-
ního řádu, který bude násled-
ně předložen krajskému úřadu 
ke schválení. 
• Provozovatel provede výměnu 
zastaralého chladicího zařízení 
předmětné technologie a zajistí 
výstavbu objektu pro manipulaci 
a skladování masokostní mouč-
ky před expedicí. 
• Provozovatel dále provede mo-
dernizaci zastaralého zařízení: 
➢ Modernizace stávající techno-
logie vaření vstupní suroviny. 
➢ Vybudování nového vzducho-
technického odsávání v lisovně 
moučky, včetně napojení ostat-
ních zařízení.
➢ Modernizace půdního biolo-
gického filtru. 
to stále zní jako výhledová 
opatření. Co se děje aktuálně?
– Společnost MAT informovala 
úřady i město, že běží projekční 
a další přípravné práce na mo-
dernizaci technologie i na sta-
vebních úpravách. Protože se 

většinou jedná o atypická zaří-
zení, jejich výroba nějaký čas 
zabere. Společnost MAT infor-
movala, že na zařízení realizuje 
v letošním roce investice ve výši 
čtyřiadvacet milionů korun 
a v roce následujícím dalších 
více než deset milionů korun.
– Město se dále dohodlo se spo-
lečností MAT na zřízení telefon-
ní linky se záznamníkem, kam je 
možno hlásit výskyt obtěžující-
ho zápachu. Linka je k dispozici 
od letošního ledna. Informaci 
o záznamu obdrží tzv. on-line 
pracovník MAT a zprávu obdr-
ží také městský úřad. Cílem je 
zejména zlepšení identifikace 
zdroje resp. místa, odkud k úni-
ku zápachu došlo.
– Krajský úřad na posledním jed-
nání přislíbil zajištění odborného 
posouzení stavu již v letošních 
jarních měsících. Na základě 
tohoto posouzení by mělo dojít 
k dalšímu upřesnění podmínek 
provozu MAT, případně i jiných 
popsaných stacionárních zdrojů 
pachových látek.
Toto je opravdu jen to nejstruč-
nější shrnutí. Věřím, že díky 
přijatým opatřením se situace 
významně  zlepší. (red)

starosta Jaroslav Budek: věřím, že se situace se zápachem ve městě výrazně zlepší
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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 

 

Za kompletní nebo  téměř kompletní 
autovrak vyplatíme 500 až 1500 Kč
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Městská galerie, do 15. 4., vstup volný
ZPoMAl. Je tu šedesátKA.
Autorská výstava členů Fotoklubu BESEDA Rudolfa 
Fukala a Zdeňka Knapíka u příležitosti životního ju-
bilea. Výstava potrvá do 15. 4.
  
foyer kinosálu, vernisáž 3. 4. v 16 hod., vstup volný
svět Je BARevný
Výstava prací žáků Základní školy T. G. M. Otroko-
vice. Výstava potrvá do 30. 4. 

pátek 6. 4., velký sál, v 19 hodin, vstupenky možno 
zakoupit na ticket.rpsc.cz. 
MIss oK – seMIFInále 
Historicky první galavečer Miss OK 2018 pro Zlínský 
kraj. Soutěž pro studentky středních škol z Moravy  
a Slezska. OK = Opravdová Krása. Do všech tajů pří-
pravy soutěže krásy jsou zapojeni žáci středních škol 
z celé Moravy. Soutěž je určena pro mladé a mladí 
ji také tvoří. Večerem provázejí hvězdní moderátoři. 
Přijďte prožít příběh opravdových krásek.

sobota 7. 4., od 20 hod., velký sál, vstupné 160 Kč  
v předprodeji, 200 Kč v den akce, stolová úprava
RevIvAl nIGht – noC leGend 3
Rockový večírek s kapelami JUDAS PRIEST Re-
vival, AC/DC Revival – Bon Scott Memorial Band 
a IRON MAIDEN Revival. Rocková show s kostýmy 
a výbornou muzikou. Kvalitní občerstvení zajištěno.

neděle 8. 4., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
Taneční odpoledne z cyklu „Naše muzika“
BoJAnÉ
Podlužácká dechovka, která se neodmyslitelně zapsa-
la do srdcí mnoha příznivců tohoto žánru. Současní 
Bojané jsou partou mladých muzikantů, převážně ab-
solventů ZUŠ Dolní Bojanovice.

Městská galerie, vernisáž v pondělí 16. 4. v 18 hodin, 
vstup volný
KsIĘGA MAŁGoRZAtY / KnIhA MARKÉtY
Vystavuje výtvarnice MAŁGORZATA BOGUC-
KA z polského města Slezská Středa.Výstava potrvá 
do 13. května.

úterý 17. 4., v 19 hodin, velký sál, 440, 410, 380 Kč, 
VyPRODÁNO!
víM, Že víš, Že víM…
Hořko-sladká divadelní komedie o tom, jak si udržet 
živé manželství. Hrají Simona Stašová, Michal Dlou-
hý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Van-
čura. Režie: Vladimír Strnisko

neděle 29. 4., 15–17 hod., velký sál, vstupné 100 Kč
čARoděJnICKý ReJ 
s KouZelníKeM ondŘeJeM
Veselé odpoledne, ve kterém děti společně s kouzel-
níkem Ondřejem Soukupem zažijí kouzelné dobro-
družství, stanou se kouzelnickými žáky a naučí se 
několik kouzel. Závody na koštěti, vaření lektvarů, 
soutěž o nejkrásnější čarodějnici, čarodějnická disko-
téka a po celou dobu malování na obličej – ZDAR-
MA! 

Připravujeme na květen:
1. 5. Májová pouť a otevírání Baťova kanálu
13. 5. Topolanka – taneční odpoledne, 23. 5. Mi-
lostný trojúhelník – Polívková + Polášek + Zbrožek,  
26. 5. Ženská srdce – festival ženských pěveckých 
sborů

ZáJeZdY

sobota 21. 4., cena zájezdu 400 Kč
veĹKý MedeR
Oblíbený zájezd do termálních lázní. Nástupní mís-
ta: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice, U Mlýna, 5.30 
Otrokovice, Společenský dům; 5.40 Otrokovická 
BESEDA, zastávka MHD. Rezervace míst a platba 
osobně v TIC nebo na tel.: 571 118 103.

DUBEN

neděle 15. 4., 9–18 hod., náměstí 3. května, 
vstup volný
vítání JARA a FARMáŘsKý den
Od 9 hodin najdete ve stáncích tradiční farmářský 
sortiment, od 15 hodin začíná hlavní program: 15.00  
soubor mažoretek DDM Sluníčko, 15.05 zdravice 
zástupců města, 15.10 vystoupení žáků otrokovic-
kých ZŠ a ZUŠ, 16.00 koncert skupiny AVION 
DANCE BAND, 17.20 roztleskávačky DDM Slu-
níčko, 17.30 slavnostní spuštění fontány. Doprovod-
ný program: 15.00–17.00 Jarní dílny DDM Sluníč-
ko. Občerstvení zajištěno. 

In
z

e
r

c
e

Pro zaměstnance, firmy, společnosti

www.vedemeucetnictvi.cz   Tel: 737 542 744

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Tylova 725, Otrokovice (obchodní dům Baťov)
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úterý 3. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč, 
USA 2018, 111 min., dabing, nevhodné pro děti  
a mládež do 12 let
PACIFIC RIM: Povstání 3d – akční, dobro-
družný, sci-fi
To, co mimozemští tvorové napáchali na Zemi v prv-
ním díle Pacific Rim, byla jen předehra k tomu, co si 
pro lidstvo připravili teď. 
 
čtvrtek 5. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, 
USA 2018, 107 min., titulky, mládeži do 15 let  
nepřístupno
PŘání sMRtI – akční, krimi, drama, thriller
Po brutálním napadení zločincem manželka chirurga 
Paula umírá a dcera je v kómatu. On vezme zákon 
do vlastních rukou a stane se ochráncem bezbranných.
 
pátek 6. 4., 10 hod., kinosál, vstupné 65 Kč
Česko 2018, 90 min., mládeži do 15 let nepřístupno
Bio senior – PReZIdent BlAníK – komedie
Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu. 
V kampani slíbil máslo a lithium do každé rodiny 
nebo korupci dostupnou pro všechny. Sehnal i sto 
tisíc podpisů. 
 
pátek 6. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, stolová 
úprava, Velká Británie 2017, 135 min., titulky, 
nevhodné pro děti a mládež do 12 let
eRIC ClAPton (life in 12 Bars) – dokumentár-
ní, hudební
Nevšední pohled na umělcův osobní život, kariéru, 
vzestupy a pády. Dokument je doplněn o vyprávění 
samotného kytaristy a jeho blízkých, sestavené z his-
torických i nově zaznamenaných rozhovorů. 

sobota 7. 4., 17 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, Norsko 
2017, 104 min., český dabing, přístupné bez omezení
CestA ZA KRáleM tRollŮ – rodinný, dobro-

družný, fantasy, pohádka
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Prá-
vě on v lese potkal princeznu Kristin, která je na útě-
ku ze svého rodného hradu... 

neděle 8. 4., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA, 
Velká Británie 2018, 90 min., český dabing, přístup-
né bez omezení
sheRloCK KouMes – animovaný, rodinný
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Naštěstí se 
po okolí potuluje detektiv Sherlock, který se do ře-
šení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. 
 
čtvrtek 12. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko 2018, 90 min., nevhodné pro děti a mládež 
do 12 let
PePA – komedie, drama
Zdá se, že Pepovi nic nechybí. Možná ale, že to není 
život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úpl-
ně jiný. Dokáže uniknout alespoň na chvíli z nudné 
a stereotypní reality? 

pátek 13. 4., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč
Česko 2018, 83 min., nevhodné pro děti do 12 let
Bio senior – ZouFAlÉ ŽenY dělAJí 
ZouFAlÉ věCI – komedie
Není to vůbec jednoduché najít lásku, možná proto, 
že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným 
životem velké plány a přebujelou fantazii.

čtvrtek 19. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, 
Česko 2018, 100 min., nevhodné pro děti a mládež  
do 12 let
hAstRMAn – romantický, thriller
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana 
alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce 
naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. 
 

pátek 20. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, stolo-
vá úprava
Česko, Polsko 2017, 72 min., přístupné bez omezení
eWA FARnA 10: neZnáMá ZnáMá – doku-
mentární, hudební
10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní 
koncert. Nic nepíše lepší scénář než život sám.
 
neděle 22. 4., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, USA, 
Čína 2018, 88 min., dabing, přístupné bez omezení
v husí KŮŽI – animovaný, rodinný, komedie
Houser pohodář se musí začít starat o malé kachničky. 
Tato podivná letecká rodina bude hodně velká jízda.

úterý 24. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
GB/Bosna 2017, 140 min., titulky, příst. bez omezení
IRon MAIden – sCReAM FoR Me 
sARAJevo – hudební
Záběry z unikátního vystoupení z roku 1994 upro-
střed obléhaného Sarajeva, setkání s těmi, kteří se 
na koncert dostali, odhodláni žít si svůj život bez 
ohledu na zvěrstvo, které se dělo kolem nich. 

čtvrtek 26. 4., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2018, 90 min., český dabing, nevhodné pro děti 
a mládež do 12 let
AvenGeRs: InFInItY WAR 3d – akční, sci-fi, 
fantasy
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí risko-
vat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thano-
se dřív než jeho bleskový útok, provázený ničením 
a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

Připravujeme kino na květen: 
Dvě nevěsty, jedna svatba, Pomsta, Milovaný Pablo, 
Deadpool 2, Na krátko, Psí ostrov, Křupaví mazlíčci, 
Já Tonya – Bio senior

upozornění pro diváky:  Lístky na akce Otro-
kovické BESEDy již není možné zakoupit u vstu-
pu do velkého sálu. Centrální prodej vstupenek 
na všechna představení (koncerty, divadla, kina atd.) 
se přesouvá pouze do Turistického informačního 
centra. 

Filmový duben – 20. výročí promítání filmů v otrokovické Besedě

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 
1302, 765 02 Otrokovice, www. otrokovickabeseda.cz,   kontakt: predprodej@otrokovickabeseda.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.
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

úterý 3. dubna, 10.30 hodin, park u Společenského domu
PIetní AKt u PŘíleŽItostI 
dne nARoZení toMáše BAtI
Vzpomínka u pomníku Tomáše Bati st. v parku u Společenského 
domu.

neděle 15. 4., 9–18 hod., náměstí 3. května
vítání JARA a FARMáŘsKý den
Od 9 hodin tradiční farmářský trh, od 15 hodin hlavní program s mažoretkami  
a roztleskávačkami DDM Sluníčko, zdravicí zástupců města, vystoupením žáků ZŠ  
a ZUŠ, koncertem s Avion Dance Band, dílnami DDM, slavnostní spuštění fontány. 

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

29. 3., 9–17 hodin, CVČ Baťov
Jarní dílny na Centru
Tvoření velikonočních a jar-
ních výrobků, otevřená herna 
a tělocvična pro rodiče s dět-
mi. Vstup zdarma, tvoření 
za poplatek. 
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716. 

7. 4. od 11 hod. 
Sportovní hala Štěrkoviště
soutěž v aerobiku skupino-
vých choreografií o pohár 
starosty obce tlumačov
Přijďte podpořit všechna sou-
těžící družstva. Do poroty 
zasednou mimo jiné: Hanka 
Kynychová, Davi Holzer,  
V. I. P. host moderátorka TV 
Nova Kristina Kloubková.  
V doprovodném programu vy-
stoupí: latinskoamerické tan-
ce, gymnastika Žlutava a AT 
Tlumačov Megaveloši
Vstupné: děti od 3 let 50 Kč, 
dospělí 100 Kč
Kontakt: hlobilova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 689

14. 4., organizuje CVČ Baťov
výlet do vIdA CentRA 
Brno – zábavní vědecký park 
Akce pro děti od 7 let. Těšit 
se můžete na desítky interak-
tivních exponátů. Přihlášky 
ve střediscích DDM od 26. 3.
Cena: 350 Kč
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716

15. 4., v 15 hod. nám. 3. května
Jarní dílny při vítání jara
Výtvarné dílničky s jarní te-
matikou při akci Vítání jara 
a farmářský den. V případě 
nepříznivého počasí dílničky 
v Otrokovické BESEDĚ. 
Výrobky za poplatek.
Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.

16. 4., 18–20 hodin 
DDM Trávníky
tvoření pro dospělé 
– keramika – Mořský svět
Výroba keramické dekorace. 
V ceně použitý materiál, ná-
vody, lektorné, výpal v peci. 
Na akci je třeba se přihlásit 
do 13. 4.
Cena: 200 Kč
Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.

22. 4., 15–18 hodin
park u polikliniky 
den Země
Společně oslavíme Den Země 
a užijeme si spoustu zábavy 
i poučení. Stánky, přírodověd-
né a ekologicky zaměřené hry 
a soutěže. 
Vstup zdarma

Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.

23. 4., 17–19 hod. 
DDM Trávníky
tvoření pro dospělé 
– drátkovaná dekorace
Výroba drátkované dekorace. 
V ceně použitý materiál, ná-
vody, lektorné. Na akci je tře-
ba se přihlásit do 20. 4. 
Cena 120 Kč
Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.

27. 4., start 16–17.30 hod.
Dopravní hřiště
Pálení čarodějnic
Čeká na vás celá řada čaroděj-
nických úkolů. Pálení čaroděj-
nice proběhne v 18 hod. Do té 
doby bude ohniště přístupné 
pro opékání špekáčků. 
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 
30 Kč 
Kontakt: houzva@ddmslunic-
ko.cz, tel.: 734 235 962

27.–28. 4.,  Pá 17–So 10 hodin
čarodějnické nocování  
Akce pro děti od 7 let. 
Program: Těšit se může-
te na čarodějnický průvod, 
opékání netopýrů, míchání 
lektvarů a strašidelný rej. Při-
hlášky na střediscích DDM 
od 9. 4.
Cena: 280 Kč
Kontakt: kozeluhova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 734 235 964

Každé pondělí až čtvrtek 
v měsíci od 15 do 18 hodin
CVČ Baťov 
otevřená herna 
pro rodiče s dětmi
Volná hra v herně. Za děti  
v herně zodpovídají rodiče. 
Kapacita herny omezena.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 734 235 964

Duben všední dny 15–19 hod., 
svátky, víkendy, prázdniny 
10–19 hod.
Dětské dopravní hřiště 
dopravní hřiště pro veřejnost
Po zimní přestávce otevíráme 
3. 4. brány dopravního hřiště. 
Bližší informace na 
www.ddmslunicko.cz 
Vstup: zdarma
Kontakt: dolinova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 615 256

Duben, v době otevírací doby
DDM Trávníky
výstava výtvarné soutěže 
skřítkové a trpaslíci 
Možnost hlasování o pět nej-
sympatičtějších výrobků.
Vstup: zdarma
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz, 
tel.: 739 615 256

Pokud jste nedostali Otro-
kovické noviny do schrán-
ky, jsou k vyzvednutí 
v Turistickém informačním 
centru od 3. dubna. Chy-
by v distribuci hlaste re-
dakci, tel. 571 118 104,  
e-mail: redakce@otroko-
vickenoviny.cz

V loňském 
roce jsme 
v y u ž i l i 
m o ž n o s t i 
a zapojili se 
do projek-
tu MŠMT 

Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I s ná-
zvem Chceme si rozumět. 

V úterý 31. ledna se usku-
tečnilo první setkání zákon-
ných zástupců žáků naší školy 
v rámci šablony II/4.1 Odbor-
ně zaměřená tematická setká-
vání a spolupráce s rodiči žáků 
ZŠ na téma Metoda globálního 
čtení. Odbornou lektorkou, 
která má bohaté praktické 
zkušenosti, byla Mgr. Jiřina 
Muchová, pracovnice Speciál-
ně pedagogického centra Zlín. 
Kromě možnosti dozvědět se 
něco nového, přínosného k té-
matu měli rodiče příležitost se 
na chvilinku posadit u dobré 
kávy a drobného občerstvení, 
vzájemně si povykládat, předat 
si své vlastní neocenitelné zku-

šenosti, případně si vzájemně 
poradit. 

Setkání proběhlo ve velmi 
příjemné, neformální atmosfé-
ře a podle pozitivních reakcí 
zúčastněných splnilo prvotní 
očekávání. Mnozí odcháze-
li velmi pyšní na neskutečné 

pokroky svých ratolestí, které 
měli možnost zhlédnout na vi-
deoukázkách doplňujících při-
pravenou prezentaci. 
 Za projektový tým
 Mgr. Pavlína FRdlíKová,
 ředitelka ZŠ Otrokovice, 
 Komenského

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648
Identifikace žádosti (Hash): j2QbRP
Název projektu CZ:      Chceme si rozumět
Realizátor projektu:      Základní škola Otrokovice, Komenského
se sídlem:      Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
IČ:   61716413
Oprávněná osoba:  Mgr. Pavlína Frdlíková

setkání rodičů s lektorkou bylo velmi přínosné

Každým rokem vyčleňuje 
město Otrokovice ve svém 
rozpočtu finanční obnos, který 
má podpořit mimořádně talen-
tované děti a mládež. O grant 
si mohou letos zájemci žádat 
do 6. dubna.

„Granty jsou určeny obča-
nům města ve věku do 23 let, 
kteří jsou vynikajícími žáky 
nebo studenty základní ško-
ly, základní umělecké školy, 
střední školy, konzervatoře, 
vyšší odborné školy nebo vy-
soké školy, nebo jsou vyni-
kajícími sportovci či umělci 
a prokazují předpoklady k do-
sažení výjimečných studijních, 
vědeckých, sportovních nebo 

uměleckých výsledků,“ přiblí-
žila vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková, 
kdo si může o peníze požádat.

Doplnila, že o grant mo-
hou žádat pouze občané na-
šeho města, tedy musejí mít 
v Otrokovicích trvalý pobyt. 
„V Otrokovicích máme celou 
řadu talentovaných dětí a mlá-
deže, kteří vynikají v různých 
odvětvích. O granty je zájem  
a každým rokem rozdělíme 
celou vyčleněnou částku,“ po-
dotkla vedoucí.

Žádosti mohou zájemci do-
ručit na městský úřad osobně 
na podatelnu, nebo písemně 
na adresu Městského úřadu Ot-

rokovice, odbor školství a kul-
tury.

O žádostech bude rozhodnu-
to nejpozději do konce června 
letošního roku. Žádosti bude 
vyhodnocovat pracovní komise 
jmenovaná Radou města Ot-
rokovice, o poskytnutí grantů 
rozhodnou členové rady.

Výzva pro podávání žádostí 
o grant z rozpočtu města Ot-
rokovice talentovaným dětem 
a mládeži 2018 a formulář žá-
dosti jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města Otroko-
vice, v sekci odboru školství 
a kultury, v záložce Formuláře.
 Romana stehlíKová,
 mluvčí Otrokovic  

otrokovická radnice také letos rozdělí 
talentované mládeži sto tisíc korun

výzva k podávání návrhů na udělení titulu 
osobnost města a Ceny města otrokovice
Podmínky udělení titulu 
Osobnost města Otrokovice 
za významný přínos pro roz-
voj města a jeho propagaci 
a udělení Ceny města Ot-

rokovice za mimořádný čin 
v různých oblastech lidské 
činnosti nebo za podstatný 
přínos pro rozvoj nebo pro-
pagaci města pro rok 2018 

sdělí zájemcům Odbor škol-
ství a kultury Městského 
úřadu  Otrokovice. Návrhy 
může veřejnost podávat do  
13. dubna.  (red)

PlYnoseRvIs-toPení 
Zdeněk srnec, Otrokovice. 
Montáže plynu, plynových  
spotřebičů, topení. Servis 
Destila, Thermona, Viadrus, 
topidla Karma, ohřívače 
vody Mora, Ariston, Enbra.  
Tel. 604 988 815.
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V poměrně krátké době jsou 
jinak poklidné až stojaté vody 
naší radnice zčeřeny nutností 
řešení důležitých témat a otá-
zek. Vzpomeňme hrozbu zvý-
šení ceny vody, nedořešený 
pozemek v budoucí trase JV 
obchvatu Otrokovic, rekon-
strukce městské haly, Spole-
čenský dům a v neposlední 
řadě nepříjemný a obtěžující 
zápach ve městě. O všem vás 
s kolegy budeme postupně 
spravedlivě a detailně infor-
movat, jako jsme to již udě-
lali s tématem hrozby zvýšení 
ceny vody. 

Nyní zde v ON si dovo-
lím krátké zamyšlení nad 
dosavadním přístupem měs-
ta k problematice zápachu. 
Po petici občanů a jednáních 
radnice ohledně ní s hejtman-
stvím je aktuálním posunem 
zřízení elektronického for-
muláře, jehož prostřednictvím 
lze zápach nahlásit. Napadá 
mne, jaká je šance, že tento 
přispěje k odstranění nepří-
jemného zápachu? A k čemu 
vlastně ta informace o zápa-
chu bude? Říkám si každá 
aktivita a snaha dobrá. Osob-
ně považuji za efektivnější 
zaměřit pozornost a aktivitu 
na konkrétní zdroje a původce 
zápachu. Po petici občanů se 
obrátit oficiálně také jménem 
samosprávy města Otroko-
vice (městská rada) na Kraj-
ský úřad ZK s požadavkem 
přezkumu a prověření dosud 
platných integrovaných po-
volení, na jejichž základě 

jsou provozovány komerční 
činnosti obtěžující nás zá-
pachem. V tomto procesu 
vyžadovat přítomnost České 
inspekce životního prostředí 
i Krajské hygienické stanice 
ZK. Přitom paralelně jednat 
s krajským odborem život-
ního prostředí o možnostech 
pomoci a prevence, zajišťovat 
si informace o provedených 
kontrolách a celkově být jako 
město aktivní a v tomto v del-
ším čase vytrvat. Tento pří-
stup se nám v dobrém vrátí. 
Jak? Třeba tím, že hejtman-
ství vloni vyčlenilo milion ko-
run na experimentální měření 
škodlivin v ovzduší v expono-
vaných městech ve Zlínském 
kraji. Vloni byly měřiče umís-
těny na týden v Bojkovicích, 
ve Vsetíně a Rožnově pod 
Radhoštěm. Může se letos 
v létě dostat také na Otroko-
vice? Ano, mohlo by, stačí ze 
strany našeho města pomo-
ci kraji s úhradou poloviny 
nákladů na odborné měření 
v Otrokovicích. Po týden-
ním kvalitním měření lze mít 
v ruce prokazatelně potvrzené 
výsledky a třeba taky kon-
krétního původce konkrétního 
znečištění ovzduší! A s tím 
následně pracovat ve pro-
spěch nás všech. Hájit naše 
zdraví, kvalitu života nás i na-
šich rodin. To je přece pádný 
argument, co říkáte?
 Ing. Milan PlesAR,
 zastupitel Zlínského kraje, 
 zastupitel města Otrokovice, 
 za nový impuls

doPIs ZAstuPItele

Cítit, vypisovat, upozorňovat? 
… Raději prakticky konat! 

1) správně je za c) •Vyhláška č. 294/2015 Sb., značka č. V 12b. 
„Žluté zkřížené čáry. Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí 
řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že 
by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.“ • Zákon č. 
361/2000 Sb., § 2 písm. p) „Zastavit vozidlo znamená přerušit jíz-
du z důvodu nezávislého na vůli řidiče.“
 
2) správně je za a)  • Zákon č. 361/2000 Sb., § 87 odst. 3 „Drži-
tel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 
1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 
šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den 
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé 
dva roky.“   • Zákon č. 361/2000 Sb., § 6 odst. 7 písm. d)  „Řidič 
motorového vozidla musí mít při řízení u sebe doklad o zdravot-
ní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.“ • Zákon  
č. 361/2000 Sb., § 6 odst. 8  „Řidič motorového vozidla je povinen 
předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenské-
ho policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 
ve stejnokroji ke kontrole.“
 
3) správně je za a) •  Zákon č. 361/2000 Sb., § 58 odst. 1 „Cy-
klista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu 
schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji na-
sazenou a řádně připevněnou na hlavě.“ •  Zákon č. 361/2000 Sb., 
§ 57 odst. 2  „ Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při 
pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni 
chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska 
provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.“  (dop)

OPRAVA: správná odpověď z lednového kvízu u otázky č. 2  je 
za b). nesprávně bylo u odpovědi uvedeno pouze písmeno, text 
odpovědi je správný. 

Bezpečný dopravní prostor: správné 
odpovědi na otázky z kvízu ze str. 4

Kolega, autor článku „Cítit, 
vypisovat, upozorňovat? … 
Raději prakticky konat!“ píše 
příspěvky rád a často. Mož-
ná také proto se některé jeho 
formulace opakují. Příkladem 
může být právě úvodní věta 
jeho posledního příspěvku, 
kde uplatnil oblíbenou zmín-
ku o „poklidných až stojatých 
vodách naší radnice“. Budí 
však lehký úsměv, když kole-
ga obratem sám v dalších vě-
tách tuto floskuli popře a vy-
počítává zapeklité příklady, 
které radnice aktuálně řeší. 
Velmi nás však uklidňuje, že 
kolega jedním dechem čtená-
řům slibuje, že i nadále bude 
„spravedlivě a detailně infor-
movat“. Ano, vážení čtenáři, 
radujte se s námi! Rádio Je-
revan je zpět a s ním spousta 
zaručených zpráv! Holt, ko-
munální volby se blíží…

Co k těm posledním „spra-
vedlivým a detailním infor-
macím“ dodat? Ti z Vás, kteří 
dlouhodobě sledují informace 
zveřejňované v Otrokovic-
kých novinách, na interneto-
vých stránkách města nebo 
i v jiných regionálních nebo 
celostátních sdělovacích pro-
středcích, mají přehled o dění 
a konkrétních krocích, které 
radnice koná. 

Je velmi jednoduché napsat 
např. „Po týdenním kvalitním 
měření bude vše vyřešeno.“. 
Nebyl bych k Vám upřímný, 
kdybych Vám něco takového 
sliboval, podobně jako kolega 
v předchozím článku. Věřte 
mi však, prosím, že se vedení 
radnice i její pracovníci sna-
ží dělat vše, aby hájili naše 
právo na kvalitní životní pro-
středí odpovídající platným 
zákonům. A pokud nabude-
me přesvědčení, že existuje 
v legislativě mezera, uděláme 
maximum pro to, abychom 
neúnavně apelovali, aby došlo 
k nápravě. 

Na závěr si dovolím drobné 
povzdechnutí. Zdá se mi, že 
čím dál častěji vítězí nad ro-
zumem a argumenty záměrně 
podněcované emoce. Různé 
„zaručené zprávy“ mají větší 
váhu než fakta. Netýká se to 
pouze výskytu zápachu, ale 
i ceny vody a jiných témat. 
Ano, problémy se zápachem 
trvají i na můj vkus dlouho. 
V minulosti se však již po-
dařilo některé místní zdroje 
zápachu vyřešit, a proto vě-
řím, že se to podaří i tentokrát 
a mohu Vám slíbit, že v tomto 
boji nepolevíme.   

   Mgr. Jaroslav BudeK, 
 starosta
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sbírat body? Ano! Ale férově! 
Rádio Jerevan nás baví!

ReAKCe nA  doPIs ZAstuPItele

Dobrovolnické centrum 
ADRA Zlín hledá dobrovolní-
ky nad patnáct let, kteří budou 
navštěvovat seniory, děti nebo 
lidi se zdravotním postižením. 
Zájemci o dobrovolnictví v Ot-
rokovicích se mohou zaregis-
trovat ve středu 28. března od  
13 do 17 hodin v SENIORu C 
(tř. Spojenců, vedle Společen-
ského domu). Více informací 
na www.adrazlin.cz.

Hlavním úkolem dobrovol-
níků je zpříjemnit volný čas 
klientů v zařízení. Mohou si 
s nimi povídat, číst knihy, jít 
společně na procházku, hrát 
hry nebo dětem pomáhat se 
školní přípravou. Dobrovolníci 
v Otrokovicích se mohou zapo-
jit v organizaci podle svého vý-
běru – například v SENIORu, 
NADĚJI, Charitě sv. Anežky 
nebo ve ŠLIKRu. „Dobrovol-
nictví přináší nejen dobrý pocit 
z pomoci druhým, ale i oboha-
cení o nové zkušenosti, příběhy 
a zážitky,“ říká Pavlína Pejlová 
z ADRy. Kromě březnového 
náboru se zájemci o dobro-
volnictví mohou přihlásit ko-
ordinátorce (tel. 731 157 471,  
dc.zlin@adra.cz) i kdykoli 
v průběhu roku.

Dobrovolnické centrum  
každoročně vysílá více než sto 
dobrovolníků na pomoc klien-
tům v různých zařízeních. Tato 
činnost by nebyla možná bez 
podpory například právě i měs-
ta Otrokovice.  (red)

AdRA hledá 
dobrovolníky

Odbor rozvoje města Měst-
ského úřadu Otrokovice ozna-
muje, že do 30. dubna probíhá 
na území města jarní etapa ce-
loplošné deratizace, provádě-
ná společností SERVIS 3xD, 
Olomouc. V této souvislosti 
upozorňujeme občany, že mo-
hou nahlásit případná ohniska 
výskytu hlodavců (nory, uhy-
nulé hlodavce aj.), která se vy-
skytují na veřejně přístupných 
pozemcích města.

Zároveň odbor vyzývá pod-
nikatelské subjekty, jejichž 
provozovny se nachází na úze-
mí města, aby se v zájmu 
maximální účinnosti prová-
děného deratizačního zásahu 
zapojily do této akce.

Při deratizaci se používají 
nástrahy chráněné bezpečnost-
ní složkou BITREX. Použití 
bezpečnostní složky slouží 
zejména k ochraně lidí, psů 
a koček (tzv. necílových orga-
nismů), před požitím nástrah. 

Látka reaguje u necílových 
organismů jako hořčina, která 
se nedá pozřít a je ihned vy-
vržena ven. Hlodavci ji však 
nevnímají. 

Návnady nejsou volně pří-
stupné. V domech jsou jako 
ochrana před domácími zví-
řaty umisťovány deratizační 
staničky s nástrahami. Nástra-
hy se pokládají do kanalizace, 
do šachet, které jsou opatře-
ny těžkým víkem. V norách 
na venkovních plochách se 
nástrahy zakopávají.

Pravděpodobnost, že pes 
pozře nebo zakousne přiotrá-
veného hlodavce, je malá, ale 
pokud se tak stane, je vhod-
né informovat veterinárního 
lékaře, který ví, jak v tomto 
případě postupovat. Městský 
úřad Otrokovice spolupracuje 
s MVDr. Rudolfem Macem, 
Prostřední 417, Otrokovice, 
mobil: 777 133 832, který je 
seznámen s použitou derati-

zační látkou i jejími účinky.
„Žádáme také občany, aby 
ve městě neodhazovali zbytky 
potravin ani nekrmili toulavé 
kočky. V případě chovu domá-
cích zvířat je potřeba zabezpe-
čit krmivo i jeho zbytky před 
těmito nežádoucími hlodavci,“ 
uvedla Marie Zahradníčková 
z odboru rozvoje města.

Město zajišťuje deratizaci 
pouze v budovách a na po-
zemcích, které jsou ve vlast-
nictví města Otrokovice. 
Deratizaci pozemků v soukro-
mém vlastnictví si musí zajis-
tit jejich majitelé na své vlastní 
náklady.

S případnými dotazy týka-
jícími se deratizace ze můžete 
obrátit na odbor rozvoje měs-
ta, Ing. Marie Zahradníčková, 
tel. 577 680 414, e-mail: za-
hradnickova@muotrokovice.
cz nebo na SERVIS 3xD, 
tel: 585 418 391, e-mail: 
servis3xd@servis3xd.cz.  (ste)

na území otrokovic probíhá celoplošná deratizace

Archiv Městské televize Otrokovice: www.televizeotrokovice.cz, www.mtvo.cz



D ě k u j e m e 
všem, kteří se 
přišli 16. ledna 
rozloučit s paní 
Marií 
ŽenAtíKovou. 
Díky za květinové dary, 
slova útěchy a tichou vzpo-
mínku. Manžel, syn a dcera 
s rodinami

Děkujeme touto cestou všem 
přátelům a známým, kteří 
doprovodili pana 

na jeho poslední cestě a svou 
účastí se snažili zmírnit naši 
bolest. Rovněž děkujeme 
za projevy soustrasti a květi-
nové dary. Rodina Strakova

Dne 15. března uplynul 1. rok od úmrtí mého 
manžela, tatínka a dědečka, pana Antonína  
GAlAtíKA. Za tichou vzpomínku děkuje man-
želka s rodinou.

Dne 16. března uplynuly 4 roky, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan Pavel 
veselKA. S úctou a láskou vzpomíná manželka 
Eva, dcera Zuzka a dcera Jana s rodinou. Děkuje-
me všem, kteří vzpomínají s námi.

Dne 17. března uplynulo 15 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše drahá maminka a babička, 
paní Zdeňka šAlenová z Otrokovic. Stále 
vzpomínají dcery a vnoučata.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 17. břez-
na jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí mého syna  
Jaroslava PoKusY. S láskou vzpomíná mamin-
ka s vnoučaty.

Dne 20. března jsme vzpomněli 6. výročí úmr-
tí našeho manžela a dědečka, pana vladislava  
MAtulíKA. S láskou vzpomínají manželka 
Anna a dcery Marcela a Ivona s rodinami.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v na-
šich srdcích a vzpomínkách budeš stále žít.   
Dne 21. března uplynul 2. rok, co nás opustila paní  
Jana šKRABAŇová. S láskou a úctou vzpomí-
nají syn, rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 25. března uplyne 20 let, kdy nás opustil pan 
Jan svoJAnovsKý. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte si s námi. S láskou vzpomíná manželka  
a děti s rodinami.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život 
i nás. Dne 28. března uplyne 8 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní Jaroslava BRáZdIlová. 
Stále s láskou a vděkem vzpomínají a všem, kdo 
vzpomenou s námi, děkují dcera a syn s rodinami.

V náručí už nás sice neschováš, však v srdci, tam na-
vždy zůstáváš. Dne 31. března uplyne 2. smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, dce-
ra, maminka, babička, paní Jana PolášKová.  
Všem, kteří si vzpomenete s námi, děkujeme.  
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, maminka 

Marie, dcera Jana s rodinou, synové Radek a David s rodinami.

Dne 1. dubna uplyne 12 let od úmrtí naší  
drahé babičky, maminky a manželky, paní Marie 
luKáčovÉ. S láskou a úctou vzpomínají man-
žel, synové a vnučka. Za tichou vzpomínku děku-
jeme všem jejím přátelům, známým i žákům.

Dne 3. dubna uplynou 4 roky od úmrtí syna, pana 
Pavla FRIdRIChA. Stále na něj vzpomíná 
máma, bratr František a celá rodina.

Jen svíčku rozsvítím, kytičku Vám 
dám a tiše vzpomínám. Dne 4. dub-
na vzpomeneme 11. výročí, kdy nás 
navždy opustila milovaná maminka, 
babička a prababička, paní Božena  
MARtInŮ. Dne 19. července vzpo-

meneme 15. výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, 
pan Josef MARtInŮ. S láskou stále vzpomíná dcera Hana.

Dne 7. dubna si připomeneme 1. výročí úmrtí pana 
Josefa hlAvIčKY. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 8. dubna si připomeneme 15. výročí úmrtí naší 
dcery Moniky KRAčInovÉ. Vzpomíná rodina.

V únoru by se dožila naše mamin-
ka, paní Jarmila šuMšAlová, 
105 let. V minulých dnech jsme také 
vzpomněli 15. výročí, kdy nás opus-
tila. Dne 7. března uplynulo 12 let 
od smrti našeho tatínka, pana Josefa  

šuMšAlA, který by se v letošním roce dožil 110  let.  
Na drahé rodiče s láskou a úctou stále vzpomínají dcery Věra 
a Jarmila s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 9. února jsme vzpomněli  
16. výročí úmrtí pana Milana 
lAnGeRA. Nezapomeneme, rodina 
Langerova a Češkova. Dne 7. břez-
na uplynul 1. rok od chvíle, co nás 
opustil syn, bratr a otec, pan Roman 

lAnGeR. S láskou vzpomínají maminka Emílie, bratr Milan  
a sestra Dáša s rodinami, synové Tomáš a Jan, vnuk a přítel-
kyně Petra.

Dne 13. února jsme si připomněli 3. smutné výročí 
úmrtí naší maminky, paní ludmily lIláKovÉ. 
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Ilona s ro-
dinou.

Dne 24. února uplynul 5. rok, kdy 
nás navždy opustila maminka, babič-
ka, paní Marie KuBínová. Dne 
13. května to bude již 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček, 

pan Jaroslav KuBín. S láskou a úctou vzpomíná dcera Marie  
a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 28. února by se dožila 85 let paní hedvika 
KRátKá a dne 31. března uplynou 2 smutné 
roky od jejího úmrtí. S láskou vzpomínají dcera  
a syn s rodinami.

Před čtyřmi roky, dne 1. března 2014, odešel bratr 
a strýc bez slůvka rozloučení, tak náhle, až těžko  
k uvěření. Námi milovaný a upřímný, přátelský 
člověk, dříve aktivní fotbalista Jiskry, pan oldřich 
PRoCháZKA. Děkuji všem, kteří si na mého 
bratra vzpomenou spolu s námi. Sestra s rodinou

Kdo v srdcích žije – neumírá... Dne 3. března jsme 
vzpomněli 7. výročí úmrtí naší drahé maminky, ba-
bičky, prababičky a praprababičky, paní vojtěšky 
BARotovÉ z Otrokovic. S láskou vzpomínají 
dcera, vnuci, vnučky a pravnučky s rodinami.

Dne 4. března jsme si připomněli 5. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky a prababičky, paní Marie 
KARlíKovÉ. S láskou vzpomíná syn Josef s ce-
lou rodinou.

Dne 6. března uplynuly 3 roky od náhlého úmrtí 
našeho tatínka, manžela a dědečka, pana emila 
MAŘíKA. S láskou vzpomíná manželka Božena, 
syn Karel a dcery Lenka a Vendula s rodinami. Kdo 
jste ho měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.

Dne 8. března uplynulo 20 let, kdy nás opustil 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a prapradě-
deček, pan Anastázius PoKoRáK. Stále vzpo-
míná manželka Emilie, syn a dcery s rodinami.

Dne 9. března uplynulo již 8 let od chvíle, kdy nás 
opustil náš drahý Jiří. Mgr. Jiří ševčíK odešel 
ve věku pouhých 54 let. Kdo jste ho znali a třeba  
i měli rádi, věnujte mu, prosím, malou vzpomínku. 
S láskou manželka a syn s rodinou

Dne 10. března uplynulo 15 let od úmrtí pana  
Jaroslava MAChAlY, jenž skonal ve věku ne-
dožitých 64 let. Stále vzpomíná manželka a děti  
s rodinami.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře 
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 13. března 
uplynul 1. smutný rok, kdy nás opustil náš milující 
manžel, tatínek a dědeček, pan toník MAlIŇáK. 
Vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
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Dne 22. března 
se dožívá 
80 let paní 
emílie 
PolAnsKá. 
Do dalších let jí 

hodně štěstí, zdraví, spoko-
jenosti přejí synové Vašek 
a Ivan s rodinami.

Dne 24. března 
se dožívá ži-
votního jubilea 
80 let naše ma-
minka, babička, 
prababička, paní 
Anna suKuPová. Děku-
jeme za její lásku a starost  
a přejeme do dalších let dobré 
zdraví, úsměv a pohodu. Pře-
jí synové Josef, Jaromír, Jiří  
a dcera Alena s rodinami.

Dne 28. března 
slaví paní 

BRAvenCo -
vá krásných 80 
let.  Rozdáváš ra-

dost, úsměv i dobré rady, umíš 
se ostatním trefit do nálady.  
K jubileu ti chceme přát,  
ať štěstí a láska tě provází 
napořád. Hodně zdravíčka  
a pohody přeje celá rodina.

BlAhoPŘání

společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá TIC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

PoděKování

sPolečensKá KRonIKA

In
z

e
r

c
e

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

Broetje, Buderus, Ariston, Destila 
Tel. 777 052 866

InZeRCe
nabízím ruční žehlení košil 
a prádla v Otrokovicích a okolí 
do 48 hodin od převzetí – kva-
lita zaručena, dovoz i odvoz dle 
požadavku zákazníka. Cena do-
hodou.  Kontakt: 722 214 888. 

sháním ke koupi chatku s po-
zemkem na odpočinek. 
Tel.: 703 128 762.

Prodám garáž s jámou  
v Kvítkovicích, 200 000 Kč. 
Tel.: 603 729 976.

v otrokovicích hledám 
ke koupi byt, příp. pronájem. 
Tel.: 731 362 416.

svatoslava 

stanislava stRAKu 



Rádi se pochlubíme s výsled-
kem, kterého jsme dosáhli díky 
naší píli a velké podpoře rodičů 
našich žáků. Bez nich by to ne-
šlo. O čem je řeč? Naše škola 
je nejlépe hodnocenou školou 
nad tři sta žáků ve sběru starého 
elektra nejen ve Zlínském kraji, 
ale i v rámci celé České republi-
ky za rok 2017. 

Jsme zapojeni do celorepub-
likového projektu Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět již od roku 
2009. Prostřednictvím tohoto 
hraní odevzdáváme staré elek-
tro a prošlé baterie. Obě sběro-
vé akce pořádáme vždy jednou 
za rok a mají už pěknou tradici. 
Díky našemu úsilí dostane škola 
za sběr body. Ty se pak přemění 
na hodnotu, za kterou pořizuje-
me pro žáky mnoho užitečné-

ho. Například tři pingpongové 
stoly, švihadla, badmintonové 
sady, fotoaparát, knihy, spo-
lečenské hry, preparáty tkání 

nebo můžeme strávit s lekto-
ry zajímavé výukové progra-
my. Loňská podzimní sběrová 
kampaň trvala od 24. srpna do  

15. listopadu. Do sběru baterií 
se zapojilo celkem 955 škol-
ských zařízení a sesbíralo se tak 
dohromady 54,38 tuny baterií. 
V průměru na jednu zapojenou 
školu to činí 55,9 kilogramu. 
763 škol se zúčastnilo sběru 
vysloužilého elektrozařízení. 
Celkem ho bylo svezeno více 
než 89 tun. Od roku 2010 jen 
naše škola nasbírala 11 319 
kilogramů elektra a 1 114 ki-
logramů baterií. Tato čísla ur-
čitě dokumentují to, že třídění 
a sběr odpadu nejsou pro naše 
žáky mrtvým pojmem. Snažíme 
se je vést k tomu, že zachovat 
přírodu takovou, jakou ji zná-
me dnes, vyžaduje od nás všech 
velké úsilí.  
 Mgr. Kateřina sKoChová, 
 ZŠ t. G. M.
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v Zš t. G. M. jsme tentokrát nejlepší. umíme třídit

čtení nás baví
čteme bez stresu
pečlivě vyslovujeme
trénujeme hlas
bez domácí přípravy
rozumíme přečtenému
dokonale rozlišujeme zvuko-

vou i grafickou podobu slov
učíme se vlastním tempem 

… vzkazují žáci 2. A s paní 
učitelkou Dohnalovou, kteří 
splývavě čtou už více než rok. 
A protože kvalitní čtení je před-
pokladem vzdělávacího úspě-
chu a pilotní zkouška se skvěle 
osvědčila, rozhodla se naše 
škola Sfumato – inovativní me-
todu výuky čtení – využívat. 

Proškolili jsme učitele, na-
koupili vhodné pomůcky a ma-
teriály, které čekají na naše bu-
doucí prvňáčky. 

„Metoda Sfumato® pracu-
je se zrakem, dechem, hlasem 
a sluchem a učí žáky číst na-
hlas. Každé písmeno, které dítě 
tvoří hlasem, má hlasitý projev 
se silným vnitřním nábojem. 
Při jeho čtení si dítě jakoby 
drží hlásku, což zní ,zpěvně‘, 

a jen co rozliší následující pís-
meno, vázaně ho přidá k před-
chozímu. Technika respektuje 
individuální tempo čtení kaž-
dého žáka,“ vysvětluje autorka 
metody PaedDr. Mária Navrá-
tilová. 

Zvláštností metodiky je, že 
se děti učí písmenka v jiném 
pořadí, vyvozované písmeno 
se učí číst izolovaně (jako tón, 
zvuk či tlačeně), poznávají do-
konale jeho tvar, ale ve spoje-
ní s jinými písmeny ho ještě 
nečtou. Všichni žáci tak mají 
dostatek času na to, aby si ka-
ždé písmeno dokonale osvojili, 
nezaměňovali ho s jiným a až 
při vyvození dalšího písme-
ne, podle pořadí v metodice, 
ho začnou používat i ve čtení. 
Konečný výsledek je stejný 
u všech dětí – říkáme mu efek-
tivní čtení, tedy čtení s porozu-
měním. 

Takže, milí budoucí prv-
ňáčci, HOLA, HOLA, ČTENí 
VOLÁ             .
 Alena ReIsKuPová, 
 ZŠ Mánesova

sfumato na Mánesce – prvňáčci, těšte se!
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Zápisy do Mšo pro školní rok 2018/19
14. a 15. května, vždy v 10–16 hodin:

K zápisu si přineste OBČANSKÝ PRŮKAZ, vyplněnou žádost o přijetí do MŠO. Přijímání dětí 
proběhne dle stanovených kritérií vysvětlených při dnech otevřených dveří a od dubna na webových 
stránkách MŠO. Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.mso.wz.cz. 

 

dny otevřených dveří na jednotlivých zařízeních – vždy v 9.30–11 hodin:   
23. 4. MŠ Zahradní 1202 a MŠ Zahradní 1139 a Oddělení pro děti ve věku 1–3 let   
24. 4. MŠ Jana Žižky 1356 a MŠ Jožky Jabůrkové 1389
25. 4. MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice), MŠ Hlavní 1159, MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)

Zápis do 1. tříd ZŠ T. G. M. 
se koná 13. dubna 
od 13 do 18 hodin.

Zápis do 1. tříd  ZŠ Mánesova 
se koná 13. dubna 
od 13 do 18 hodin.

Zápis do 1. tříd ZŠ Trávníky 
se koná 13. dubna 
od 13 do 18 hodin.

Zápisy do Zš

Zápis se týká dětí naroze-
ných do 31. srpna 2012. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 
Otrokovice, Komenského 
a do přípravného stupně 
základní školy speciální se 
koná 25. dubna od 10 do 16 
hodin. Škola vzdělává žáky 
s mentálním postižením, 
více vadami a autismem.

Informace o zápisu do logopedické třídy podají učitelky z logopedické třídy, tel.: 577 922 305, 
607 004 463.

Bc. Magda ZYCháčKová, ředitelka Mateřské školy Otrokovice, p. o.

Střední průmyslová škola se 
podílí na organizaci zajímavých 
odborných soutěží ve Zlínském 
kraji. Dne 6. února se konalo re-
gionální finále soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika ČR 
2017/2018. Soutěže se zúčast-
nilo 28 žáků z 11 základních 
škol. Podpořit mladé talentova-
né chemiky přišli i zástupci vý-
znamných chemických firem ze 
Zlínska. 

Přestože SPŠ Otrokovice 
je škola především s chemic-
kým zaměřením, podílela se již 
druhým rokem na organizaci 
krajského kola odborné soutěže 
Talenty pro firmy „T-PROFI“ 
dne 13. února v Experimenta-
riu. Cílem soutěže je podpořit 
polytechnickou výuku, rozvíjet 
u žáků ZŠ a studentů SŠ manuál-
ní dovednosti, kreativní myšlení, 
komunikační schopnosti v tý-
mové práci a posilovat prestiž 
technických profesí. Význam-
ná je také propagace existující 

spolupráce zaměstnavatelů se 
středními a základními školami.  
Dne 2. března se konal již 15. 
ročník krajské konference spo-
jené se soutěží žákovských prací 
Enersol 2018. Cílem programu 
je přibližovat mladým studentům 
středních škol témata, jako jsou 
alternativní zdroje energie, úspo-
ry energie nebo snižování emisí 
v dopravě. Mimo jiné hodnotí 
také jejich úroveň znalostí a nej-
důležitějším cílem je propagovat 
využití obnovitelných zdrojů. 
Práce je rozdělena do kategorií 
Enersol a praxe, Enersol a inova-
ce, Enersol a popularizace. Naši 
žáci Kristýna Valachová a Lukáš 
Žáček získali první místo v sek-
ci Enersol a popularizace s prací 
„Dům budoucnosti“ a v katego-
rii Enersol a praxe reprezentuje 
také žák Marek Benda s prací 
„Solární ohřev vody“ v národ-
ním kole 22. a 23. března v Plzni. 

Bc. Radka dohnAlová, 
 SPŠ Otrokovice

sPš otrokovice rozvíjí mladé talenty 

Na ZŠ Trávníky probíhá již de-
vátý ročník projektu Těšíme se 
do školy, založený na spoluprá-
ci a kamarádství žáků 8. roční-
ku s předškoláky. V jeho rámci 
například žáci čtou celoročně 
dětem v mateřské škole. Nebo 
jsme v únoru přivítali předško-
láky ze čtyř mateřských škol 
v našich prvních třídách a škol-
ní družině. Děti měly možnost 
vyzkoušet si, jaké to bude za půl 
roku v roli školáků. Také s je-
jich rodiči proběhla informativ-
ní schůzka k zápisu. V březnu 
jsme předškoláky přivítali zno-
vu i s jejich rodiči a prarodiči 
při Zábavné procházce školou. 
Při této velmi oblíbené akci se 
veřejnost mohla blíže seznámit 
se ZŠ Trávníky. Pro děti sa-
mozřejmě hravou a zábavnou 
formou. Ve třídách byly připra-
veny různé aktivity, představili 
jsme např. metodiku učení ma-
tematiky podle profesora Hejné-
ho, školní družinu, žákovskou 
knihovnu, keramickou dílnu, 
odborné učebny nebo kuchyň-
ku. Všichni se mohli na vyuču-

jící obracet s dotazy nebo s nimi 
strávit čas povídáním o škole 
a mnohdy zavzpomínat na staré 
dobré časy. Dospělým i menším 
návštěvníkům dělali v příjemné 
atmosféře společnost usměvaví 
žáci osmého ročníku, kteří se 
pro toto odpoledne stali jejich 
průvodci. Díky nim všichni 
mohli strávit zajímavé odpo-
ledne v atmosféře radostného 
očekávání nástupu do prvního 
ročníku.

Na všechny děti se těšíme 
u zápisu. V souladu s novou le-

gislativou jsme vloni realizovali 
zápis nově, podle nejnovějších 
pedagogicko-psychologických 
doporučení a trendů. Tato změ-
na se setkala s velmi kladnou 
odezvou ze strany rodičů i pe-
dagogů. Zápis do 1. ročníku se 
skládá z formální a z motivač-
ní části. Formuláře k formální 
části zápisu najdete na www.
zsotrtrav.cz a je možné je při-
nést s sebou již vyplněné. Také 
je třeba mít občanský průkaz 
zákonného zástupce a rodný 
list dítěte. K zápisu se dostaví 
i zákonný zástupce, který pro 
dítě žádá odklad povinné školní 
docházky. 

Chceme se vám i vašemu dí-
těti při zápisu v maximální míře 
věnovat a rádi bychom, aby pro-
běhl v pohodě. Proto je nezbytné 
se telefonicky objednat na kon-
krétní čas. Objednat se můžete 
po Velikonocích ve dnech 3., 6., 
10. a 11. dubna vždy od 8 do 12 
hodin na tel:. 576 771 609.
Paeddr. hana vYoRAlová, 
 garant spolupráce s MŠ, 
 ZŠ trávníky 

Zápis do prvních tříd klepe na dveře



Ve dnech 9.–11. března se 
uskutečnil ve sportovní hale 
SPŠ Otrokovice tradiční tur-
naj mladšího žactva v házené 
Jarní cena města Otrokovice. 
V konfrontaci s velmi kvalit-
ními týmy z Moravy a Česka 
(pro nemoc se omluvil tým 
Stupavy-SK), kdy se hrálo sys-
témem každý s každým, se na-
šemu družstvu podařilo z osmi 
zápasů dvakrát vyhrát, jednou 
remizovat a pětkrát bohužel 
okusilo hořkost porážky. Z cel-
kového vítězství se radovaly  
Kobylisy II, které ani jednou 
neprohrály.

Konečné pořadí: Sokol Ko-
bylisy II, HC Háje Praha, So-
kol Písek, Astra Praha, Jiskra 
Havlíčkův Brod, HC Zlín, Jis-
kra Otrokovice, DDM Strážni-
ce, TJ Ledeč nad Sázavou

Tým Jiskry: Klárka Hutěč-
ková, Amča Mikošková, Kač-
ka Jargašová, Terka Janebová, 
Pája Cvopová, Valča, Linda 
a Dája Máčalovy, Natka Suko-
pová, Nela Zábranská, Melča 

Mrázková, Vojta Pražák, Ště-
pán Bartík. Tímto děkuji všem, 
kdo se na turnaji podíleli or-
ganizačně, také firmě KTO, 

s r. o., Otrokovice a H&H 
zámečnictví, s. r. o., Smolina, 
které přispěly finančně, a v ne-
poslední řadě městu Otroko-

vice za materiální i finanční 
příspěvky.
 hana hRuBčíKová, 
 vedoucí ml. žactva odd. házené
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V dostihové sezoně 2017 Ot-
rokovice reprezentovali sed-
miletá klisna G. G. Sweet 
Dream patřící Aleně Tvrzové 
z Kostelan nad Labem s jezd-
cem Ondrejem Komlóšim. 
Společně absolvovali deset 
startů v Praze-Velké Chuch-
li a v Ostravě-Bravanticích 
(na snímku).  Dosáhli jednoho 
vítězství a šesti umístění na ta-
buli.  Po skončení dostihové 
sezony se majitelka rozhodla 
klisnu stáhnout z dostihového 

provozu a dopřála jí „koňský 
důchod“, kde si bude užívat vý-
běhu a pastvin.  Po krátké pře-
stávce se ve Stáji Otrokovice 
zabydluje pětiletá klisna Car-
mella Misi chovatele Milana 
Šímy z Hartmanic. Doufáme, 
že klisna naváže na dostihové 
úspěchy Stáje Otrokovice.  Dě-
kujeme celému realizačnímu 
týmu za podporu a fanouškům 
za důvěru.
 Pavlína vRuBlová  
Foto: Martina huBníKová

Poohlédnutí za dostihovou sezonou 2017   
In

z
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děvčata a kluci se utkali v Jarní ceně města otrokovice 

V polovině 
března zača-
la pokládka 
podlahy v Městské sportovní 
hale. V hale i její přístavbě 
probíhají závěrečné a komple-
tační práce, jako je dokončení 
akustických obkladů, malby, 
nátěry, instalace zařizovacích 
předmětů, montáž svítidel 
a další finální úpravy. Sta-
vebníky čeká také dokončení 
venkovních zpevněných ploch, 
terénních úprav a části fasády 
přístavby, které bylo nutno pře-
rušit s ohledem na nevhodné 

klimatické podmínky. Předání 
stavby ze strany dodavatele má 
být už příští měsíc. Následovat 
by měla montáž vnitřního vy-

bavení. Sportovcům by měla 
Městská sportovní hala opět 
sloužit od června.  (red) 
 Foto: Anna novotná

Ve čtvrtfinálové sérii play off 
proti mistrovskému Chodovu 
prohráli 0:4 zápasy, přesto bu-
dou superligoví florbalisté Hu-
-Fa Panthers Otrokovice hodno-
tit letošní sezonu jako úspěšnou. 

„Za cíl jsme si dali postup 
do play off, všechno ostatní 
bychom brali jako něco navíc,“ 
pronesl hrající předseda klubu 
a kapitán týmu Karel Ťopek.

Panteři si s dostatečným před-
stihem zajistili účast ve čtvrtfi-
nále a po základní části nejvyšší 
soutěže obsadili šesté místo, při-
čemž za dvojicí pražských celků 
Bohemians – Sparta zaostali jen 
vinou horší bilance vzájemných 
zápasů. K historicky nejlepšímu 
umístění po základní části su-
perligy tak scházel Otrokovicím 
jeden bod. „Mohli jsme skon-
čit pohodlně čtvrtí, je nám líto 
zbytečně ztracených zápasů,“ 
zmínil vůdce Panterů domácí 

porážky se Znojmem a Liber-
cem. Otrokovice jsou na dru-
hou stranu jediným mužstvem, 
které dokázalo porazit o tři body 
suverénní Mladou Boleslav. 
„Oproti minulé sezoně jsme se 
herně posunuli. Získali jsme 
větší respekt soupeřů. Kvalita 
šla nahoru i díky příchodu hráčů 
z Vítkovic,“ připomněl Ťopek 
posily Švajného s Pešatem.

Ve čtvrtfinále však na obháj-
ce titulu nestačili. V Praze pod-
lehli 2:7 a 3:4, doma 4:5 po sa-
mostatných nájezdech a 3:6.

„Doma jsme předvedli dva 
nejlepší výkony sezony, přes-
to to nestačilo. Před výborným 
domácím publikem se prohrává 
těžko,“ pronesl trenér Michal 
Kvapil, který se v průběhu se-
zony stal hlavním koučem mužů 
poté, co skončil Karel Ševčík.

Na dva víkendové duely si 
do haly na Štěrkovišti našlo 

cestu dohromady více než ti-
síc diváků. Elektrizující kulisu 
ocenil také kouč postupujícího 

Chodova David Podhráský: 
„Děkujeme za neopakovatelnou 
atmosféru.“

V play off ještě pokračují 
junioři Panterů. Přes Kladno 
se probojovali do osmifinále, 
ve kterém sice vypadli s Vítko-
vicemi, v opravném pavouku 
mají ještě šanci na zisk bronzo-
vé medaile poté, co vyřadili 2:1 
na zápasy Liberec. 

„Vytvořit konkurenceschop-
ný tým nás stálo spoustu usilí 
a financí. Chceme z něho čerpat 
v příštích letech. Věříme, že dva 
až tři hráči by se mohli v létě po-
sunout do mužského áčka,“ na-
značil Ťopek, který odehrál pro-
ti Chodovu svoje poslední duely 
v nejvyšší soutěži. Potvrdil, že 
po sezoně definitivně končí.

Ve funkci předsedy oddílu 
by však měl setrvat. Otázkou je, 
jestli zůstane u týmu trenér Kva-
pil, který vede rovněž juniory. 
„Chtěli bychom, aby trenér Kva-
pil pokračoval. Jednat budeme 
po sezoně,“ uvedl Ťopek.  (pan)

Ačkoliv vypadli, florbaloví Panteři splnili cíl sezony. Jejich výkony šly nahoru

souboj s hC háje. Dívky z pražských Hájů měly stylové zelené dresy, Otrokovičanky hrály v čer-
vených. Dres číslo 3 má Darja Máčalová, s míčem Valerie Máčalová, za ní Klára Hutěčková, v dresu 
číslo je 15 nela Zábranská.  Uprostřed vzadu je tereza Janebová.  Foto: Anna novotná

Rekonstrukce sportovní haly se blíží do finále

Populární bikecore 
závod bude až na podzim
Až na podzim přeloži-
li pořadatelé tradiční jar-
ní závod ve sjezdu kol BI-
KECORE OE.  Soutěžící 
a diváci se mohou na atrak-
tivní závod konaný v lese nad 
kynologickým areálem těšit  
20. října. 

„Závody se pojedou jako 
finále seriálu Wood Bike Se-
ries,“ uvedl pořadatel Radim 
Matyák. (ano)

ten míček nedostanete. Marek Švajný (v bílém) je novou posi-
lou Panterů.  Foto: Anna novotná
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PROFESIONÁLNÍ MYTÍ 
A OŠETŘENÍ AUTOMOBILŮ
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZŮ

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH
SOUPRAV V DOMÁCNOSTECH

AUTO DETAILING
PRO VAŠE VOZY

+420 608 054 122
turiicar@turiicar.cz
Turii Car&Home
Zlín - Malenovice

Motorkáři zahájí sezonu bezpečnostní akcí RestARt 2018
Zahájit motorkářskou sezonu 
a připomenout, že ohleduplnost 
na silnicích znamená zároveň 
bezpečnost. To je hlavním cí-
lem akce MOTOBESIP 2018 
– RESTART 2018, která bude 
v případě příznivého poča-
sí zahájena na otrokovickém 
náměstí v sobotu 7. dubna od  
12 hodin. Na netradiční podíva-
nou je zvána široká veřejnost.

Motorkáři se začnou sjíždět 
na horní části otrokovického 
náměstí od 12 hodin. Poté vy-
jedou za doprovodu Policie 
České republiky na společnou 
vyjížďku po předem stanovené 
trase. Cíl vyjížďky bude na par-
kovišti před Continental Barum, 
kde ve 14.45 hodin vypukne 
doprovodný program. 

„V rámci programu se mo-
hou účastníci a návštěvníci těšit 
například na módní přehlídku 
motorkářského oblečení, vy-
stoupení mažoretek, zábavné 
soutěže o ceny, prezentaci čin-
nosti Policie ČR, Českého čer-

veného kříže nebo regionálního 
pracoviště BESIP. Dále budou 

přítomni pracovníci společnosti 
DEKRA, kteří na vyžádání pro-

vedou prohlídku technického 
stavu motorek. Bude postará-
no i o zábavu nejmenších ná-
vštěvníků, a to prostřednictvím 
DDM Sluníčko, který zapůjčí 
elektrická autíčka a koloběžky. 
Zajištěno bude také drobné ob-
čerstvení,“ přiblížila program 
pro veřejnost vedoucí odboru 
dopravně-správního Renáta 
Krystyníková.

Už třetím rokem bude Mo-
tobesip zaměřen na celou mo-
torkářskou sezonu, neboť bude 
zahrnovat tři akce. Zahájení se-
zony (Restart 2018 – 7. dubna), 
noční vyjížďku (Midnightride 
2018 – 2. června) a ukonče-
ní sezony (Shutdown 2018 –  
6. října). V případě nepřízně po-
časí budou stanoveny náhradní 
termíny – pro jarní akci jsou to 
soboty 14. a 21. dubna. Potvr-
zení konání akce den předem 
na www.CzechBikers.cz.

„Tyto preventivní akce po-
řádáme právě ve spolupráci se 
spolkem CzechBikers, aby-

chom tak společně upozornili 
na bezpečnost na silnicích,“ 
uvedla Renáta Krystyníková.

Stejně jako v uplynulém roce 
je na Facebooku města Otroko-
vice vyhlášena tipovací soutěž.  
Úkolem je odhadnout počet 
motorek, které dorazí na akci 
Restart 2018. 

„Tři z těch, kteří se do soutě-
že zapojí, a jejich tip se nejvíce 
přiblíží skutečnosti, obdrží cenu 
v podobě trička CzechBikers. 
Vítězové budou osloveni násle-
dující týden po akci samotné,“ 
vysvětlila Krystyníková.
Popis trasy: Motocykly vyje-
dou z nám. 3. května v Otroko-
vicích – Napajedla – Spytihněv 
– Babice – Huštěnovice – Staré 
Město – Kunovice – Podolí – 
Uherský Brod – Luhačovice 
– Dolní Lhota – Horní Lhota – 
Zádveřice-Raková – Lípa – Že-
lechovice nad Dřevnicí – Zlín 
– Otrokovice.
 Romana stehlíKová,
 mluvčí města 

Podívaná. Vloni se MOtOBeSiP – ReStARt konal 15. dubna. 
 Foto: archiv otrokovických novin

sledge hokejisté zůstali 
i tentokrát bez cenného kovu
Úsloví „do třetice všeho dobrého“ neplatilo pro 
české sledge hokejisty na paralympiádě. Už 
potřetí se paralympijských her zúčastnil útočník  
z Otrokovic David Palát, který předtím s týmem ob-
sadil pátou příčku jak v kanadském Vancouveru, 
tak v ruském Soči. V jihokorejském Pchjongč-
changu však skončili Češi šestí. 

„Na hry odlétali s velkými ambicemi. Nedá se 
ovšem poměřovat výkonnost týmů ze zemí jako 
USA či Kanada, kde je sledge hokej na profesio-
nální úrovni. U nás se hraje jen ve volném čase,“ 
komentoval vedoucí týmu SHK Lapp Zlín Petr 
Julina. Právě ze zlínského mužstva odjeli na pa-
ralympiádu tři zástupci včetně Paláta. „Chtělo by 
to omladit nejen zlínský tým. Zveme mezi nás 
postižené, kteří tak mohou najít zajímavou náplň 
volného času,“ dodal Julina.  (ano)

Foto BESEDA 
foto, grafické práce.  

Tel.: 571 110 129


