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Městské zahradnictví se chystá na sezonu

Vážení čtenáři,

rád bych se s vámi podělil o zprávu o jednom úspěchu našeho města. Srovnávací výzkum Město 
pro byznys, sestavený analytiky agentury Datank, hodnotil letos již podesáté podnikatelský 
potenciál měst a obcí v české republice. Detailnímu zkoumání byla podrobena všechna města 
a obce s rozšířenou působností. Ve Zlínském kraji za vítězným Zlínem a druhým Holešovem se 
na třetí příčku prosadily Otrokovice, kde v porovnání s minulým rokem výrazně vzrostl počet 
ekonomických subjektů a navíc získávala body i radnice za přístup veřejné správy vysokým po-
dílem podpory veřejné dopravě a podnikání. Významnými kritérii, jež Otrokovice naplňovaly, 
byla i nízká míra nezaměstnanosti, velkou roli hrálo dopravní napojení jak na dálnici D55, byť 
zatím pouze ve směru na Přerov, tak i významná trasa i/55 na Uherské Hradiště a dopravní 
spojení se Zlínem po i/49. Hodnocení významně navršovala i vysoká úroveň dopravní infra-
struktury ve městě samotném. K systému hodnocení je ještě třeba podotknout, že do srovná-
vacího výzkumu se jednotlivá města sama nepřihlašují, ale vyhodnocována jsou automaticky. 
tedy třetí místo pro Otrokovice je výraznou pozicí mezi všemi dalšími městy ve Zlínském kraji!

 Jaroslav Budek, starosta

  úvodní slovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

Zelené království. O sazenice muškátů, voskovek, gazá-
nií a dalších rostlin sloužících k výsadbám ve městě a také 
o přísady zeleniny, jako je petržel, salát, kedluben či bazal-
ka, pro drobné zahrádkáře se už od semínka či řízku pečlivě 
starají pracovníci městského zahradnictví Technických služeb  
Otrokovice. Už od roku 2015 mají navíc zahradníci k dispozi-
ci fóliovník, ve kterém mohou vypěstovat dostatek rostlin pro 
to, aby byla v Otrokovicích zajištěna pestrá výsadba. 
 (ano), foto: Anna novotná

Po sérii několikaměsíčních 
jednání byl nalezen průnik 
zájmů Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) – Správa Zlín jako 
investora stavby D 5505 jiho-
východní obchvat Otrokovic 
s vlastníky posledních nedo-
řešených pozemků v jeho tra-
se, bratry Milanem a Pavlem 
Gregůrkovými. „Klíčovou roli 
v posledních týdnech sehrál 
tým otrokovických zastupite-
lů a členů tamních politických 
stran. Zorientovali se a aktivně 
vstoupili do probíhajících jed-
nání. Pojmenovali konkrétní 
návrhy praktických řešení mož-
ných budoucích dopadů staveb 
JV obchvatu města a plánova-
né modernizace trati Otrokovi-
ce – Zlín – Vizovice na život 
a podmínky v Otrokovicích. 
Společně navrhli jednotlivá 
opatření, která postupně reali-

zují a v čase ještě budou, tím 
pomohli nalézt všeobecně při-
jatelnou dohodu mezi všemi,“ 
zmínil ředitel zlínské Správy 
ŘSD Karel Chudárek. 

ŘSD jako investor stavby 
má nyní podepsané všechny 
potřebné dokumenty pro ma-
jetkové vypořádání pozemků 
budoucí JV části obchvatu Ot-
rokovic. Po dokončení všech 
administrativních povolení 
a probíhajícího procesu výbě-
rového řízení na dodavatele 
díla by mohlo ŘSD s vysoutě-
ženým dodavatelem zahájit vý-
stavbu JV obchvatu Otrokovic 
v letních měsících letošního 
roku. 

Pozitivní dojmy z jednání 
mají také bratři Gregůrkovi. 
„Chápeme význam této dálnič-
ní stavby pro Otrokovice i celý 
region. Dosavadní jednání 

jsme s ŘSD i oni s námi vedli 
na odborné bázi a férově. Jsme 
rádi, že spolu s rolí občanů byla 
nově Otrokovickými pochope-
na i role nás, vlastníků dotče-
ných pozemků, a naše práva. 
Výsledky společných jednání 
nám dávají ujištění změny 
k lepšímu, a tak jsme podepsali 
všechny potřebné dokumenty 
k dořešení majetkových vzta-
hů,“ dodal Pavel Gregůrek. 

Jménem samosprávy města 
Otrokovice v jednáních jed-
notně vystupoval tým sedmi 
zdejších zastupitelů a zástupců 
politických stran. Abecedně jej 
tvoří Jaroslav Budek, Jaromír 
Hanák, František Kašpar, Ivo 
Kramář, Jiří Ondráš, Milan 
Plesar a Jiří Veselý. V tom-
to týmu Otrokovičanů přispěl 
k výsledku jednání každý ne-
rozdílně svou měrou.  (red)

společnými jednáními dospěli ke shodě. 
Jihovýchodní obchvat města má zelenou

dva držitelé Ceny salvator jsou z otrokovic
Cenu Salvator pro největšího 
hrdinu mezi hrdiny ve Zlín-
ském kraji za rok 2017 obdr-
želi také dva Otrokovičané. 
Cílem projektu je poukázat 
na činy, které pomáhají a za-
chraňují životy. 

Už podruhé získala cenu 
Zdena Wasserbauerová, kte-
rá shání dárce kostní dřeně 

a také finance pro onkohe-
matologicky nemocné děti. 
Cenu získala v kategorii ob-
čan. Mezi hrdiny mladšími, 
v kategorii dítě, dominoval 
tehdy šestnáctiletý student 
otrokovického gymnázia Ta-
deáš Herentin. Během lekce 
anglické konverzace poskytl 
první pomoc lektorovi, které-

ho postihl infarkt. Bez zavá-
hání stabilizoval polohu muže 
a udržoval jej při vědomí, 
zavolal záchrannou službu 
a tlumočil rozhovor mezi pa-
cientem a lékařem.

Zdena Wasserbauerová zís-
kala za dlouhodobou činnost 
již Salvatora 2012. 
 Pokračování na straně 3



2 OtrOkOvické
nOviny

Sn
íM

K
y

: M
A

r
T

In
A

 F
O

JT
íK

O
V

á

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

      Slevu 200 Kč nelze sčítat ani kombinovat s jinými akcemi a slevami Vaší Optiky.
Slevu 200 Kč lze využít pouze při nákupu kompletních brýlí nad 3000 Kč. Tato akce platí do 31. 5. 2018.

pro nové zákazníky

pro získání slevy nahlašte KÓD: Z418

*

NAJDETE NÁS ZDE

MĚŘENÍ ZRAKU
ZKUŠENÝM OPTOMETRISTOU

Náměstí 3. května 1877 (ATRIUM), Otrokovice, tel.: 775 898 593, www.vaseoptika.cz

Město otrokovice ocenilo v den učitelů práci s žáky a mládeží 

ocenění pedagogických pracovníků mateřské 
školy a ddM sluníčko. Jana černochová z Mateřské 
školy Otrokovice (vlevo) a Hana Koželuhová z Domu dětí 
a mládeže Sluníčko.

ocenění pracovníků volnoča-
sových aktivit. Jaroslav Ondruch  
z Domu dětí a mládeže Sluníčko.

ocenění pedagogických pracovní-
ků středních škol. Lidmila Jurač-
ková  ze Střední průmyslové školy 
Otrokovice a Jana Marušáková 
z Gymnázia Otrokovice.

ocenění pedagogických pracovníků základních škol. Zleva: pedagogický pracovník do tři-
atřiceti let Lucie Orlovská ze ZŠ t. G. Masaryka, dále Jarmila Hrabinová ze ZŠ Mánesova, 
taťána Husaříková ze ZŠ t. G. Masaryka, která zároveň získala ocenění rady města, a dále eva 
Horňáková ze ZŠ trávníky.

Osmadvacátý březen, Den učitelů, je 
svátkem, kterému město Otrokovice 
věnuje náležitou pozornost. Tradičně 
se v tento den potkávají pracovníci 
otrokovických vzdělávacích institucí 
v Otrokovické BESEDĚ, aby si po-
povídali, vyměnili zkušenosti a také 
aby radnice ocenila jejich práci. Také 

v letošním březnu byli oceněni peda-
gogičtí pracovníci i pracovníci vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže. 
Poprvé se udělovala cena rady města. 
Získala ji Taťána Husaříková ze ZŠ  
T. G. Masaryka, která pracuje také 
s dětmi s poruchou autistického spekt-
ra či jinak postiženými.  (ano)



vyřazená telefonní budka bude opět sloužit lidem
Telefonní budka bez telefonního aparátu, zato plná knih, kte-
ré jsou pro veřejnost zcela zdarma. K tomuto účelu pronajala 
svůj pozemek otrokovická radnice a tak dala projektu zelenou. 
nevyužitá telefonní budka nedaleko centra města v ulici Ob-
chodní se promění na knihobudku. Účelem zřízení knihobu-
dek je zkulturnění a zlepšení našeho okolí, ve kterém žijeme. 
Tyto knihobudky jsou provozovány a udržovány dobrovolníky 
a nejsou nijak ziskové. nesou na sobě logo projektu, pravidla 
provozu a kontakty na zodpovědnou osobu. nabízejí literatu-
ru, někdy i CD či DVD, skripta, které si čtenáři mohou odnést 
domů, pokud se jim líbí, a ponechat si je nebo věnovat dále. 
Mohou také přinést své knihy, které již doma nevyužijí. „Myš-
lenka využití starých telefonních budek proměnou ve veřejnou 
knihovnu mě velice zaujala. Ačkoliv jsem byla svým okolím 
zrazována, že dnešní lidé už o klasické knihy nemají zájem, 
pustila jsem se do práce. V tuto chvíli se starám o dvě kni-
hobudky ve Zlíně a v Malenovicích. Letos plánuji zrealizovat 
další dvě, a to ještě jednu na území Zlína a jednu v Otrokovi-
cích,“ sdělila realizátorka projektu Iveta Slováčková. Současně 
dodala, že v Otrokovicích by měla být knihobudka zprovozně-
na nejpozději do začátku letních prázdnin. V červnu minulého 
roku byl v Otrokovicích spuštěn provoz knihobudky umístěné 
v areálu Městského koupaliště. Tato miniknihovnička vznikla 
ze starého regálu, který barvami rozveselili žáci ZUŠ Otroko-
vice. Po ukončení letní sezony byla knihovnička přemístěna 
do budovy Městské polikliniky Otrokovice. Veřejná knihov-
nička funguje na principu „vezmi si knihu a zase vrať“. Zkrátka 
bezplatné půjčování knih pro všechny.  (ste)

Řidičák nově půjde vyřídit bez ohledu na trvalé bydliště
Od 1. července bude možné vyřídit žádost o vydání nového 
řidičského průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností v České republice bez ohledu na místo trvalého bydliš-
tě žadatele. Změna v působnosti úřadů se bude vztahovat na po-
dání žádosti o nový řidičský průkaz, na žádost o jeho výměnu 
i na vyzvednutí hotového průkazu. Jakýkoliv úřad také bude 
nově vyřizovat záležitosti týkající se průkazů profesní způso-
bilosti a paměťových karet řidičů do tachografů. Úřady místně 
příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání 
řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti. K žádos-
ti o řidičský průkaz již také nebude nutné přikládat papírovou 
fotografii, nově bude pořízena přímo na úřadě nebo získána 
z registru veřejné správy. Pouze pro vydání mezinárodního ři-
dičského průkazu bude muset žadatel přinést vlastní papírovou 
fotografii.  (ms)

otrokovice si připomněly narození tomáše Bati
V úterý 3. dubna dopoledne si obyvatelé Otrokovic připomně-
li významné výročí narození Tomáše Bati. U Baťovy sochy  
v parku před hotelem Baťov – Společenský dům se sešli také 
zástupci otrokovické radnice, senioři, zastavili se kolemjdoucí, 
památku uctili i žáci ZŠ Mánesova. „Tomáš Baťa se zapsal do 
tváře našeho města. Byl to on, kdo si koncem dvacátých let 
minulého století vybral do té doby nevýznamnou zemědělskou 
dědinu Otrokovice, aby se stala novou průmyslovou aglome-
rací. Jeho odkaz je v Otrokovicích nesmazatelný. Právě dnes 
uplynulo sto dvaařtyřicet let od narození tohoto významného 
obuvníka. Každým rokem se scházíme u jeho sochy, abychom 
si připomněli, co všechno pro rozvoj našeho města, potažmo re-
gionu, Tomáš Baťa vykonal,“ sdělil starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek.  (red)

Komise státní památkové péče navštívila střílky
V pátek 23. března proběhlo další z pravidelných jednání Ko-
mise státní památkové péče oblasti Otrokovicko k vyhodnocení 
průběhu programu Podpory obnovy kulturních památek. Sou-
částí jednání byla návštěva barokního hřbitova ve Střílkách, re-
gistrovaného v seznamu národních kulturních památek. Město 
Otrokovice již několik let podporuje snahu spolku Občanské 
sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách a pod-
pořilo další pomoc v podobě finančního příspěvku organizaci, 
která o tuto v celé Evropě zcela mimořádnou a unikátní památ-
ku pečuje. Při komentované prohlídce jedné z nejlépe docho-
vaných barokních pamětihodností tohoto typu, jichž je obecně 
velmi málo, se členové komise z úst předsedkyně spolku Marie 
Skřítkové dozvěděli řadu významných informací o mimořád-
né kulturně historické hodnotě hřbitova. Otrokovičtí zástupci 
v komisi se shodli na tom, že další podpora stříleckému spolku, 
ve své činnosti odkázanému převážně na sponzorské dary, je 
opravdu na místě.  (ste)
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významné investice se týkají také budov města

dva čerství držitelé Ceny salvator jsou z otrokovic
dokončení ze strany 1
„Zatímco tehdy jsem měla 
získaných kolem osmi tisíc 
registrovaných potenciálních 
dárců, dnes je to bez stovky 
čtrnáct tisíc. například v roce 
2016 bylo v České republice 
odtransplantováno sto dvaačty-
řicet nemocných, z toho čty-
řiačtyřicet od českých dárců. 
Dobré je na tom to, že z těchto 
čtyřiačtyřiceti bylo sedm dár-
ců ze  Zlínského kraje – to mě 
u toho drží a pobízí k další čin-
nosti. Vloni byli ze čtyřiatřiceti 
českých dárců z našeho kraje 

čtyři. Ale s výsledky nejsem 
spokojená, stále každý čtvrtý 
nenajde dárce a nemá naději 
na život Je to smutné, když za-
chránci jsou tady kolem nás,“ 
říká Wasserbauerová.

na jednu soukromou lekci 
angličtiny jen tak nezapomene 
Tadeáš Herentin.  Jeho lektora 
totiž postihl infarkt. „V první 
chvíli jsem si závažnost pro-
blému neuvědomil. Lektor si 
ale lehl na zem a jeho stav se 
rapidně zhoršoval. Uvědomil 
jsem si, že musím jednat,“ popi-
soval student s tím, že záchran-

ka přijela do pár minut po jeho 
telefonátu. „nikdo ale neuměl 
anglicky a můj lektor je Brit, 
který neumí česky. Překládal 
jsem tedy záchranářům základ-
ní informace o něm, jako je věk 
či anamnéza,“ dodal Herentin 
s tím, že tato lekce rozhodně 
nebyla poslední společná, a že 
jsou s lektorem stále v kontaktu.

Cena Salvator je udělová-
na od roku 2003. Organizují 
ji studenti zlínské Univerzity 
Tomáše Bati za podpory Zlín-
ského kraje. Více na webu  
www.cenasalvator.cz.  (ano)

Kromě komunikací, jejiž opra-
vám byl věnován článek v břez-
novém vydání, čekají letos město 
například investice do zateplová-
ní městských budov a také úpra-
vy na městském hřbitově.  

První slavnostní vítání ob-
čánků už se konalo v zrekon-
struované obřadní síni radnice. 
„V novém prostředí jsme přivíta-
li hned šestnáct nových občánků 
Otrokovic. nyní je obřadní síň 
moderně pojatá a věřím, že se 
všem návštěvníkům a zájemcům 
o všechny druhy obřadů bude 
zamlouvat,“ uvedla matrikářka 
Vladimíra Urbanová. 

Obklady jsou po celé míst-
nosti střídavě v barvě dub a lo-
mená bílá, doplněné vzducho-
technickými výdechy a kryty 
radiátorů. V povrchové úpravě 
dub je navržen i veškerý náby-
tek – obřadní stůl, židle, skříňová 
sestava v předprostoru sálu. Stá-
vající zděné zábradlí na galerii 
bylo téměř po celé délce zamě-
něno za prosklené bezpečnostní 
zábradlí. Vřetenové schodiště 
bylo zrenovováno. Sedací náby-
tek je pořízen ve vysoké kvalitě, 
v provedení dub a světlé čalou-
nění. V obřadní síni je nově ře-
šeno i kvalitní ozvučení a dále 
byla v rámci elektroinstalačních 
prací provedena příprava pro 
další nadstandardní vybavení, 

jako jsou velkoplošné televizo-
ry, kamerový systém a designo-
vé osvětlení. Celá rekonstrukce 
vyšla přibližně na čtyři miliony 
a šest set tisíc korun.

K finiši se blíží revitalizace 
a dostavba Městské sportovní 
haly, kde už probíhají dokončo-
vací práce a plnohodnotný pro-
voz má mít od poloviny roku. 
„Všichni dosavadní uživatelé se 
dozajista mohou do haly vrátit, 
a navíc budou vytvořeny pod-
mínky pro florbal a kuželky. 
Uživatelé určitě ocení kvalitní 
podmínky pro sportování i kva-
litní zázemí. Vytvoří se solidní 
podmínky a zázemí pro diváky, 
které dosud prakticky neexis-
tovalo,“ uvedl starosta Jaroslav 
Budek. Vedoucí odboru rozvoje 
města František Žák dodal, že 
v neposlední řadě bude provoz 
haly díky zateplení a novým in-
stalacím mnohem efektivnější 
z ekonomického hlediska. Le-
tos je v rozpočtu na revitalizaci 
haly devětatřicet milionů korun. 
Přispěl také Zlínský kraj sed-
mi a půl milionem, Státní fond 
životního prostředí devíti a půl 
milionem, opakovaně je zažádá-
no o dotaci dvacet milionů korun 
z ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Tepelně technické vlastnos-
ti se mají zlepšit také u dal-

ších objektů. Zateplovat se má  
Otrokovická BESEDA, kde je 
již instalováno lešení. Práce mají 
být hotové koncem prázdnin. 
Dále budou nejpozději do lis-
topadu zatepleny budovy: čp. 
1229 – azylový dům pro matky 
s dětmi, čp. 1159 – budova ma-
teřské školy, čp. 1161 – bytový 
dům s pečovatelskou službou 
a budova DDM Sluníčko. Cel-
kový objem výdajů na zateplení 
budov je zhruba čtyřiatřicet mi-
lionů korun. 

V neposlední řadě chce měs-
to investovat v areálu hřbitova, 
kde přibude další etapa kolum-
bária a tamní obřadní síň se do-
čká zlepšení vzduchotechniky 
a akustiky celkem za dva a půl 
milionu korun. „Připravuje se 
také modernizace přírodověd-
ných učeben základních škol, 
nezapomínáme na dětská hřiště 
a Městské koupaliště, kde opět 
chceme zvýšit komfort pro uži-
vatele a v sezoně 2019 nabídnout 
další venkovní bufet. Poměrně 
významný objem investic hod-
láme vynaložit na projektovou 
přípravu staveb. Osvědčuje se 
praxe, kdy pečlivě připravené 
projekty v daném kalendářním 
roce usnadňují a zkvalitňují pří-
pravu rozpočtu roku následující-
ho,“ doplnil Žák.  

 Anna novotná

v parčíku ve Školní ulici jsou nová cvičidla

Pro všechny věkové kategorie. Protažení svalů i uvolnění a masáž pod širým nebem nabízejí 
nové cvičební prvky instalované v parčíku před bývalým SEnIOrem A ve Školní ulici na Bahňáku. 
„Chodíváme sem, líbí se mi tady,“ prozradila šestiletá Jennifer Gáborová a hned předvedla své oblí-
bené cviky.  (red), foto: Anna novotná
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Z jednání Rady města otrokovice (RMo)
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všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

Z jednání Rady města 
otrokovice 14. 3. 2018
radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 20 bodů pro-
gramu, k nimž přijali usnesení. 
rMO schválila:
• rozhodnutí jediného společ-
níka Technických služeb Otro-
kovice s. r. o. ve věci finanč-
ního plánu společnosti na rok 
2018 a plánu pořízená majetku 
společnosti v roce 2018
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení 
č. rMO/716/12/17 s žadateli 
dle přílohy k tomuto usnese-
ní, uzavření nájemních smluv 
na městské byty v rámci pro-
jektu „Pilotní ověření sociál-
ního bydlení v Otrokovicích“ 
ve znění vzorové smlouvy dle 
usnesení č. rMO/716/12/17 
s žadatelem a stávajícím nájem-
cem (prodloužení nájmu) dle 
přílohy tohoto usnesení, uza-
vření nových nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rové smlouvy dle usnesení č. 
rMO/716/12/17 se stávajícími 
nájemci (prodloužení nájmů) 
dle přílohy tohoto usnesení 
a uzavření dodatků k nájem-
ním smlouvám na městské byty 
ve znění vzorového dodatku ná-
jemních smluv dle usnesení č. 
rMO/716/12/17 se stávajícími 
nájemci (prodloužení nájmu) 
dle přílohy tohoto usnesení
• Zahájení zadávacího řízení 

nadlimitní veřejné zakázky 
v režimu otevřeného řízení 
na dodávky s názvem „Infor-
mační a komunikační systém 
a infrastruktura OrP Otroko-
vice“
• Souhlas se stavbou „revi-
talizace bytového domu 1604 
Otrokovice“ a tím i s přesahem 
zateplení, s provedením nové-
ho okapového chodníku u dvou 
štítových stěn, se zřízením 
staveniště, lešení, skladu ma-
teriálu, mobilní buňky, mon-
tážního a komunikačního pro-
storu na pozemcích města parc.  
č. 41/7 ostatní plocha (jiná 
plocha), parc. č. 41/2 ostatní 
plocha (jiná plocha) a parc.  
č. 41/14 ostatní plocha (jiná 
plocha) v k. ú. a obci Otroko-
vice, a také se zvláštním užívá-
ním místních komunikací v ul. 
Čechova a ul. Zámostí v obci 
Otrokovice v rámci stavby, to 
vše za podmínek uvedených 
v příloze tohoto usnesení.

Z jednání Rady města 
otrokovice 28. 3. 2018
radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 31 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení. 
rMO schválila:
• Ve funkci jediného společníka 
s. r. o. rozhodnutí jediného spo-
lečníka Městské polikliniky s. 
r. o. Otrokovice ve věci finanč-
ního plánu společnosti na rok 
2018

• Ve funkci jediného společní-
ka s. r. o. rozhodnutí jediného 
společníka TEHOS s. r. o. Otro-
kovice ve věci finančního plánu 
společnosti na rok 2018
• Uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem pozemků parc. č. 
st. 1320, parc. č. st. 1894, parc. 
č. st. 2645, parc. č. st. 2966, 
parc. č. 2967, parc. č. 2968, 
parc. č. 2969, parc. č. 2970, část 
parc. č. 3342, parc. č. 3355/10, 
parc. č. 3355/12, parc. č. 3356, 
parc. č. 3357, parc. č. 3419 
a parc. č. 3420 v k. ú. a obci 
Otrokovice mezi městem Otro-
kovice a nájemcem Moravský 
rybářský svaz, z. s., pobočný 
spolek Otrokovice
• Uzavření nájemní smlouvy 
k prostorům sloužících k pod-
nikání o celkové výměře 48 m2 
v objektu č. p. 997, ul. Erbenova, 
který je součástí pozemku parc. 
č. st. 1123 v k. ú. Otrokovice, se 
společností TOPTrADE PrO-
DUCTIOn spol. s r. o.
• Poskytnutí účelových finanč-
ních dotací na akce mimořád-
ného významu v oblasti sportu 
pro rok 2018 ve výši a na účely 
dle přílohy k tomuto usnese-
ní a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotací 
v souladu s písmenem a) ve zně-
ní předložené vzorové smlouvy 
s doplněním údajů u každého 
příjemce dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.
 Jiří veselý,  místostarosta

1) Pozemní komunikaci u Štěrkoviště označenou dopravní 
značkou č. C 8a „stezka pro cyklisty“ 

a) musí cyklis-
té užít. Ostat-
ním účastníkům 
provozu na po-
zemních komu-
nikacích je její 
užívání zakázá-
no.
b) musí cyklisté 
užít. Pruhu nebo 
stezky smí užít 
i osoba vedoucí 
jízdní kolo, oso-
ba pohybující se 

na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení 
a osoba pohybující se na osobním přepravníku (např. Segway).
c) musí cyklisté užít. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí 
jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo 
obdobném sportovním vybavení, jezdec na zvířeti a osoba ve-
doucí takové zvíře.

2) Pomalu se pohybující nebo stojící vozidla za sebou při 
pravém okraji vozovky (např. v koloně před křižovatkou), 
cyklista jedoucí stejným směrem:
a) nemůže předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém 
okraji vozovky nebo krajnici
b) může předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okra-
ji vozovky nebo krajnici. To neplatí za snížené viditelnosti (např. 
mlha, sněžení, hustý déšť, od soumraku do svítání)
c) může předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okra-
ji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek 
místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, od-
bočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

3) vyberte správnou odpověď. Cyklista: 
a) při řízení smí kouřit. 
b) se nemusí na výzvu policisty, vojenského policisty nebo stráž-
níka obecní policie podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla ne-
byl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 
c) nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za 
jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře.
d) podléhá bodovému hodnocení řidiče, pokud je držitelem ři-
dičského průkazu.
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 K debatě s vámi a k odpovědím na vaše dotazy jsou připraveni  
místostarosta Jiří VESELÝ a vedoucí odboru dopravně-správního Renáta 

Krystyníková. Přijďte, jste srdečně zváni. 
V rámci besedy bude představen a diskutován návrh koncepčního dokumentu „Strategie BESIP města 

Otrokovice 2018-2025“. Tato strategie pojednává o vývoji a příčinách nehodovosti na území města  
a v návaznosti na Národní a Zlínskou strategii BESIP stanovuje nápravná opatření, která bude nutno 
v následujících letech přijmout a realizovat, aby na následky nehod na komunikacích v našem městě 

nezemřel ani nebyl těžce zraněn žádný člověk.  
 

NÁVRH DOKUMENTU JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH MĚSTA.  

Od roku 2010 poskytuje Cha-
rita sv. Anežky Otrokovice 
službu Dluhové poradenství 
Samaritán. Běžnou činností 
služby bylo do poloviny loň-
ského roku zpracovávání návr-
hů na povolení oddlužení, kte-
ré si pak dlužník sám podal. Od  
1. července loňského roku toto 
již není možné. návrhy mohou 
podávat pouze advokáti, notáři, 
insolvenční správci a registro-
vané sociální služby, které spl-
ní podmínky pro udělení akre-

ditace pro poskytování služeb 
v oblasti oddlužení. na rozdíl 
od ostatních subjektů musejí 
akreditované sociální služby 
podávat návrhy na povolení 
oddlužení bezplatně. 

„Doposud jsme spolupra-
covali s advokáty v okolí. Pro 
ně je ovšem tato oblast dosti 
časově náročná a nevýhodná, 
a tak byli ochotni vyhovět jen 
části našich klientů. Jsme rádi, 
že Ministerstvo vnitra vyhově-
lo naší žádosti o akreditaci a že 

budeme moct i nadále pomáhat 
klientům naší služby v této do-
sti problematické oblasti. Jsme 
jedinou akreditovanou orga-
nizací v blízkém okolí, a tak 
v současné době očekáváme 
nárůst zájemců o tyto služby,“ 
uvedl zástupce ředitele Charity 
sv. Anežky Otrokovice Tomáš 
Bernatík.

Více informací o službě Dlu-
hové poradenství Samaritán je 
na webu organizace www.otro-
kovice.charita.cz.  (ste)

Charita sv. Anežky získala akreditaci v oblasti oddlužení

Plánujete letní dovolenou 
v zahraničí a nemáte platný 
cestovní pas? Požádejte o vy-
dání nového cestovního pasu 
včas a nenechávejte podání 
žádosti až do doby před letní 
turistickou sezonou. Vyhne-
te se tak zbytečným frontám 
na úřadech, ušetříte čas, nervy 
a peníze. Za vydání cestovního 
pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte 
správní poplatek 600 Kč, u dětí 
mladších 15 let 100 Kč.

nestačili jste podat žádost 
o vydání cestovního pasu 
ve lhůtě 30 dnů? Můžete po-
dat žádost ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů. Počítejte 
s vyšším správním poplatkem 
4 000 Kč, u dětí mladších 15 let 
2 000 Kč. Za tento poplatek ob-
držíte plnohodnotný cestovní 
pas se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrický-
mi údaji.

Od 1. července dojde 
ke změnám ve lhůtách a výši 
správních poplatků.

Máte-li platný cestovní pas, 
zkontrolujte si, do kdy platí. 
Hodláte-li cestovat mimo Ev-
ropskou unii, zjistěte si u vel-
vyslanectví daného státu, jakou 
minimální dobu platnosti ces-
tovního pasu cizí stát vyžaduje. 
Požadovaná minimální doba 
platnosti cestovního pasu může 
být například 6 měsíců ode dne 
vstupu nebo vycestování z úze-
mí cizího státu. Zjistěte si, zda 
je ke vstupu a pobytu na území 
daného státu třeba vízum.

nestačili jste si vyřídit ces-
tovní pas a cestujete v rámci 
EU? K cestám do států EU 
můžete jako cestovní doklad 
použít občanský průkaz. rov-
něž lze občanský průkaz použít 
i k cestování do těchto států: 
norsko, Švýcarsko, Lichten-
štejnsko, Island, Albánská re-
publika, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Gruzie, Makedon-
ská republika, Moldavská re-
publika, Srbská republika.

Má vaše dítě občanský prů-
kaz? I dítě mladší 15 let může 
cestovat do těchto států na ob-
čanský průkaz.  (mn)

včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezonou
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní 

sezónou 
 

  Plánujete letní dovolenou 
v zahraničí a nemáte platný 
…..    cestovní pas? 
 

 

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas 
a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní 
turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na 
úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního 
pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, 
u dětí mladších 15 let 100 Kč. 

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů? 
Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte s vyšším 
správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento 
poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji. 

Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.  

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat 
mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou 
minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná 
minimální doba platnosti cestovního pasu může být například 6 měsíců ode 
dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu 
a pobytu na území daného státu třeba vízum. 

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? K cestám 
do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze 
občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna 
a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská 
republika, Moldavská republika, Srbská republika.  

Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let 
může cestovat do těchto států na občanský průkaz.  

OSČ MV 19. 2. 2018 

správné odpovědi najdete na straně 8



Ve středu 14. března byla v ZŠ Ot-
rokovice, Komenského pro žáky 
této školy slavnostně otevřena 
specializovaná místnost „cvičný 
byt“. V prvopočátku byla otázka, 
co udělat s již nefunkční učebnou 
šití, která se postupně stávala spí-
še skladištěm nepotřebných věcí. 
Myšlenka udělat z této místnosti 
cvičný byt se zdála jako výborný 
nápad. Stačilo jen málo! nadšení 
lidí, kreativita, nápaditost a chuť 
do práce. To vše se podařilo, 
a pak již následovalo: vyklízení, 
bourání, vodoinstalace, obklady, 
malování, zakoupení potřebného 

vybavení a celková úprava a vý-
zdoba bytu. na realizaci se po-
díleli nadšenci z řad pedagogů i 
zaměstnanců školy a malý zázrak 
se nakonec podařil.

Co to vlastně cvičný byt je? 
Velká místnost, jejíž součástí je 
předsíňka, cvičná kuchyň s jídel-
nou. Vlastní byt je pak rozdělen 
na prádelnu, ložnici a obývací po-
koj. Je určen všem žákům školy. 
Žáci se zde budou učit jak samo-
statně zvládnout každodenní chod 
domácnosti. Praktická výuka 
spočívá například v nácviku pra-
ní, žehlení, utírání prachu, mytí 

oken, podlahy, vysávání, povlé-
kání peřin, vaření atd.

Cvičný byt je vybaven řadou 
didaktických pomůcek, které 
simulují reálné předměty a vy-
bavení domácnosti a umožňují 
zejména mladším žákům nácvik 
domácích prací nápodobou. Pe-
dagogové také ve výuce používají 
procesuální schémata, která před-
stavují pro žáky vizuální podporu 
a pomoc při nácviku a zvládání 
různých činností. naším cílem je, 
aby si žáci z cvičného bytu od-
nesli co nejvíce poznatků a prak-
tických zkušeností, které budou 
moci používat v běžném životě.

na závěr bych chtěla poděkovat 
všem sponzorům, kteří nám díky 
finanční podpoře umožnili reali-
zaci cvičného bytu a tím pomohli 
našim žákům vstoupit do života 
bez obav, všem nadšeným pra-
covníkům školy, kteří se podíleli 
na vybudování cvičného bytu, ale 
i na slavnostním otevření, žákům, 
kteří připravili chutné pohoštění. 
Poděkování patří také všem ná-
vštěvníkům, kteří se k nám přišli 
podívat a tím také podpořili naše 
snažení.
 Mgr. Jana ŠindelKová,
 zástupkyně ředitelky, 
 ZŠ Otrokovice, Komenského
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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

Dne 30. března 1968, jen den 
po obnovení Junáka v celém 
Československu, se také v Ot-
rokovicích sešli bývalí členo-
vé a činovníci. Už potřetí stál 
v jejich čele Josef Šivel a se 
sedmnácti věrnými se pus-
til do nového začátku. Dne  
5. dubna se konala v učebně 
autoškoly na Bahňáku infor-
mativní schůze pro děti a je-
jich rodiče. Během dubna se 
zformovaly tři oddíly skautů, 
dva oddíly skautek, dva roje 

světlušek a dvě smečky vlčat 
a otrokovický Junák měl rázem 
dvě stě osmdesát členů. 

Středisko zorganizovalo pro 
své činovníky rádcovský kurz 
na Kašavě a vůdci se zúčastnili 
vůdcovských kurzů na Vlčím 
kopci u náměště nad Oslavou 
a ve Vizovicích. Pro zahájení 
činnosti tedy nechyběly ani 
síly, ani vůle. Přestože pů-
vodně tábory nebyly v plánu, 
skautky se rozhodly uspořá-
dat ukázkový tábor na rusavě  

a 3. chlapecký oddíl tábořil 
na Hlubočkách. Oddílovými 
vůdkyněmi a vedoucími teh-
dy byli Anežka Vykydalová, 
Božena Šivelová, B. Šivelová 
ml., E. Lenochová, V. Večeřa, 
J. Zdražil, M. Mikel, J. rosík 
a M. Bartošík. 

Přestože příjezd tanků  
21. srpna tvrdě zasáhl do po-
litického a kulturního života 
země, otrokovičtí skauti měli 
na podzim jiné starosti – bylo 
třeba postavit vlastní klubovnu. 

Jako základ posloužila bývalá 
školní družina, kterou museli 
rozmontovat a znovu postavit 
na pozemku u Moravy při uli-
ci K. Čapka. Za pomoci rodičů 
byla již na podzim hotová hru-
bá stavba, na zařízení, elektrice 
a komínu se pracovalo ještě 
celou zimu.

radost z obnovené činnosti 
však byla krátká. Tábory v roce 
1969 byly pro mnohé členy po-
sledními skautskými tábory. 
V roce 1970 byli totiž do ve-

dení Junáka dosazeni lidé, 
kteří připravili jeho sloučení 
se Socialistickým svazem mlá-
deže. Většina otrokovických 
oddílů proto zanechala činnosti 
v květnu 1970. 

3. oddíl skončil až v září, kdy 
byl Junák úplně zrušen a veš-
kerý majetek včetně otrokovic-
ké klubovny byl předán SSM.
 Petr foltýn, vedoucí 
 střediska Junák – český skaut, 
 středisko Josefa Šivela 
 Otrokovice

skauti si připomínají obnovení Junáka před padesáti lety

Josef Šivel (vpravo) se svými hochy na veřejném táboráku 28. října 1968. Skautky na výletě v roce 1968 vztyčují státní vlajku.  snímky: archiv střediska

Městská společnost TEHOS s. r. o. hledá zájemce o prázd-
ninovou brigádu na pozici plavčík/ce v areálu Městské-
ho koupaliště. Přihlášení do kurzu pro získání osvědčení 
plavčík společnost zajistí a proplatí. Podmínkou je věk  
18 let, dobrý zdravotní stav, plavecká gramotnost a základ-
ní orientace pod vodou. Do pracovních povinností plavčíka 
patří dohled nad dodržováním provozního a návštěvního 
řádu koupaliště, záchrana tonoucích, poskytování první po-
moci, ošetření drobných poranění. Společnost nabízí práci 
v příjemném prostředí, přátelský kolektiv, firemní benefity. 
Zájemci se mohou hlásit na TEHOS s. r. o. u p. Skopalové, 
tel. 577 662 305, e-mail: pam@tehos.otrokovice.cz.  (ste)

Cvičný byt slouží dětem k zvládání domácích pracíMěstskému koupališti chybí plavčík
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Registrace: 1. 7. 2007 – MK Čr E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 5. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě  
Otrokovice a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, e-mail: redakce@otrokovic-
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tisk: HArT PrESS, spol. s  r. o. distribuce: Česká pošta, s. p. nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

Organizační výbor III. ročníku cyklojízdy Otrokovice – 
Dubnica nad Váhom se z důvodu konání jiných závodů 
ve stejný termín v Dubnici přesouvá ze zářijového termí-
nu na 23. června. na závod se lze přihlásit do 30. května 
na e-mail cyklojizda@otrokovice.cz. Pro takto přihlášené 
účastníky je zajištěn převoz osobních věcí a odvoz z Dub-
nice zpět do Otrokovic. registrace však bude umožněna 
i před startem cyklojízdy.       (red)

Cyklojízda se koná už v červnu
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Městská galerie, do 13. 5., vstup volný
KsiĘGA MAŁGoRZAty / KniHA MARKéty
Vystavuje MAŁGOrZATA BOGUCKA z polského 
města Slezská Středa. 

Foyer kinosálu + bar, 7. 5.–22. 6., vstup volný
sluníčKo PRo vŠeCHny JiŽ 40 let
Výstava k příležitosti 40. výročí Domu dětí a mláde-
že Sluníčko Otrokovice. nabídne pohled na aktivity 
DDM Sluníčko od minulosti po současnost. Od zá-
jmových kroužků přes nejrůznější akce až po oblíbe-
né dětské tábory. 

neděle 13. 5., 14–18 hod., velký sál, vstupné 130 Kč
toPolAnKA
Dechová kapela z Topolné, jejíž počátky sahají až 
do roku 1899 a jsou spojeny s muzikantským rodem 
Foltýnů. repertoár kapely je široký – od moravských 
lidových písniček přes dechovku až po moderní 
skladby a muzikálové melodie.

Městská galerie, vernisáž v pondělí 14. 5., v 18 hod., 
vstup volný
Antonín tesAŘ – výstAvA 
AnAloGovýCH fotoGRAfií
Antonín Tesař se věnuje především portrétu, okrajově 
i zátiší. Jeho díla představují osobitý pohled na sou-

časný svět viděný dekadentní optikou. Vernisáž bude 
za účasti autora. Výstava potrvá do 17. 6. 

středa 23. 5., 19 hod., velký sál, vstupné 330, 300, 
270 Kč
Milostný tRoJúHelníK
Trojice skvělých herců na vlně společné improviza-
ce. Průběh představení připomíná chůzi po laně, kde 
hrozí nebezpečí pádu, ale zároveň máte pocit, že se 
dotýkáte hvězd. S přispěním diváků v hledišti hrají 
Anna Polívková, Josef Polášek a Marcel Zbrožek. 

sobota 26. 5., v 15 hod., velký sál, vstup volný
ŽensKá sRdCe 2018
Tradiční festival moravských ženských pěveckých 
sborů se po sedmi letech vrací do Otrokovic. Účast 
na přehlídce letos přislíbily sbory z Jedovnic, Prostě-
jova, Valašského Meziříčí, Vizovic, Vsetína a samo-
zřejmě pořádající Ženský pěvecký sbor Otrokovice. 
Čestným hostem festivalu je vynikající smíšený pě-
vecký sbor Vox Humana z partnerského města Vác. 
Akce je pořádána pod záštitou starosty a místostaros-
ty města a za finanční podpory města Otrokovice. 

Připravujeme na červen:
9.–10. 6. Mineralogická burza, 10. 6. náměstí 2018  
– GAIA + Vymeteno, 12. 6. Otrokovice mají talent 
aneb Hledá se otrokovický Goťák, 22. 6. Screamers 
– TV upoutávka, 23. 6. Letní bazárek, 24. 6. náměstí 
2018 – MUSICA AnGELICA

Kino
čtvrtek 3. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko 2018, 89 min., nevhodné pro děti a mládež 
do 12 let
dvě nevěsty A JednA svAtBA – komedie
Jinak úspěšná Marie má na muže smůlu. Její sestra už 
toho pravého našla a plánuje svatbu. Jenže celá věc 
má jeden velký háček. Právě Mariina dávná a zno-
vunalezená láska, Jiří, je snoubencem její sestry.
 
čtvrtek 10. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč
Francie 2017, 108 min., titulky, mládeži do 18 let  
nepřístupno
PoMstA – akční, thriller
Bohatí milující tatínkové od rodin se jako každý rok 
sejdou uprostřed pouště, aby posílili své mužství 
a vybili stres pořádným lovem. Tentokrát si ale jeden 
z nich přiveze milenku, neuvěřitelně sexy lolitu, o niž 
se rychle začnou zajímat i ostatní…  
 
pátek 11. 5., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
USA 2017, 120 min., titulky, nepřístupno pro děti 
a mládež do 15 let
Bio senior – Já, tonyA – životopisný, drama, 
sportovní
Vzestup z ničeho až na vrchol, touha, vášeň, pád 
na samotné dno a jeden z největších skandálů spor-
tovní historie. Tonya Harding patřila mezi nejlepší 
krasobruslařky, všichni si ji ale budou navždy pama-
tovat kvůli šokujícímu útoku na soupeřku.

čtvrtek 17. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Francie 2018, 97 min., titulky, přístupné bez omezení
tAXi 5 – akční, komedie, dobrodružný
Taxík se opět dostane do služeb policie, která se bude 
tentokrát snažit dopadnout gang italských lupičů jez-
dících ve Ferrari. 

neděle 20. 5., 15 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Ukrajina 2018, 85 min., český dabing, přístupné bez 
omezení
Hledá se PRinCeZnA – animovaný, fantasy, 
komedie
ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, po-
tkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní 
zamiluje.  Štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý 
čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky, aby 
ji přeměnil v magickou temnou sílu. 
 
28. 5.–1. 6., v dopoledních hodinách, kinosál
Promítání filmů pro školy v rámci 57. Zlín Film Festu

sobota 26. 5., 21 hod., park u polikliniky, vstup volný
LETní KInO V ráMCI FILM FESTU ZLín
Česko 2018, 90 min., přístupné bez omezení
tátovA volHA– komedie, drama
Eva je bonvivánka a manželka šarmantního Ludvíka, 
který však velmi nečekaně a bez rozloučení umře. Tak 
nečekaně, že jí nestačí říct, že kromě jejich společné 
dcery Terezy měl ještě nemanželského syna. Tereza 
přemluví matku, aby se společně vydaly po stopách 
Ludvíkových milenek, zjistily o jeho tajemství víc. 
na cestu vyrážejí Ludvíkovým veteránem Volha 
GAZ 21.
 
čtvrtek 31. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
USA 2018, min., titulky, nepřístupno pro děti a mlá-
dež do 15 let
deAdPool 2 – akční, dobrodružný, komedie, sci-fi
Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť ta 
jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. 
Ale za to nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně 
černém smyslu pro humor a netradičním přístupu  
k superhrdinským pravidlům fair play.

ZáJeZdy

sobota 12. 5., cena zájezdu 450 Kč
JARní vídeŇ – zájezd za krásami Vídně. nástup-
ní místa 6.00 ABS Zlín, 6.15 Otrokovice Spol. dům, 
6.20 Otrokovická BESEDA, zastávka MHD. Objed-
návky a rezervace v TIC nebo na tel. č. 571 118 103.

sobota 19. 5., cena zájezdu 400 Kč
dunAJsKá stRedA – zájezd do  termálních láz-
ní. nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice 
U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 
Otrokovická BESEDA, zastávka MHD. Vstupné 
do lázní si platí každý sám. rezervace míst a platba  
v TIC osobně nebo na tel. č. 571 118 103.

KVĚTEn
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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1. 5. park před Spol. domem
sluníčko na Májové pouti 
nabídka aktivit DDM Sluníč-
ko – výtvarné tvoření a dět-
ský koutek, prohazovadla.
Vstup zdarma
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716
1. 5. přístaviště u Moravy 
odemykání vody a vodnic-
ké hrátky
Akce u příležitosti Májové 
pouti. Vodnické úkoly, vy-
stoupení mažoretek DDM.
Vstup zdarma
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716

7. 5.–22. 6., v době otevírací 
doby, Otrokovická BESEDA
sluníčko pro všechny 
již 40 let 

Výstava k příležitosti 40. 
výročí DDM mapuje krouž-
ky, akce a tábory. Pohled 
na DDM z minulosti do sou-
časnosti.
Vstup zdarma
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716

12. 5., start soutěže od 13 ho-
din, dopravní hřiště 
5. ročník RC sunHell Rally
Závody s rC modely aut. 
Více info a přihlášky na www.
rcrallyzedart.estranky.cz 
Vstup zdarma, startovné 
za poplatek
Kontakt: dolinova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 615 256

14. 5., 18–20 hodin 
DDM Trávníky

tvoření pro dospělé 
– keramická dekorace 
na zeď „slunce“
V ceně použitý materiál, ná-
vody, lektorné, výpal v peci. 
Přihlášky do 11. 5. 
Cena 200 Kč
Kontakt: barova@ddm-
slunicko.cz, tel. 739 075 711.

18. 5. od 16.30 hodin 
Otrokovická BESEDA 
Akademie ddM sluníčko 
k 40. výročí 
Slavnostní přehlídka zájmo-
vých kroužků DDM.
Vstupné dobrovolné
Kontakt: kozeluhova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 734 235 964

25. 5., 15–18 hodin 
DDM Trávníky 
sluníčkový den
Otevřená herna, zrcadlový 

sál, pečení sušenek, výtvarná 
dílnička a pokusy.
Vstup zdarma
Kontakt: barova@ddm-
slunicko.cz, tel. 739 075 711.

Květen, v otevírací době
DDM Trávníky 
výstava výtvarné soutěže 
skřítkové a trpaslíci s mož-
ností hlasování o pět nejsym-
patičtějších výrobků.
Vstup zdarma
Kontakt: dolinova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 615 256

Květen, všední dny 15–19, 
svátky, víkendy, prázdniny 
10–19 hodin, dopravní hřiště
dopravní hřiště 
pro veřejnost
Vstup zdarma
Kontakt: dolinova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 615 256

Kongresové a kulturní cent-
rum Otrokovická BESEDA  
– Otrokovická BESEDA, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otro-
kovice, www.otrokovickabeseda.
cz,   kontakt: predprodej@otroko-
vickabeseda.cz, tel.: 571 118 103. 
Předprodej v Turistickém infor-
mačním 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.

úterý 1. května, 9.00–18.00 hod., 
park před Společenským domem, přístaviště

MáJová PouŤ A odeMyKání vody
Program v parku:
10.00–12.00 Dechová hudba Va-
laška
13.30–14.30 roztančené 
kulišárny Fešáka Pína
15.00–16.00 BArOCK 
& slavné barokní a rockové hity 
MUSICI BOEMI a kytarový mág 
Adam Malík
16.30–18.00 Pavel Dobeš 
a Tomáš Kotrba
Vláček Moravský drak bude jez-
dit mezi přístavištěm a Společen-
ským domem.
Program v přístavišti:

9.00–9.20 odemykání vody a slavnostní otevření 
Baťova kanálu
9.20–12.00 Country rocková skupina Tady a teď
Vystoupení mažoretek DDM Sluníčko
Vodnické hrátky DDM Sluníčko
Projížďky na lodi Morava po Baťově kanále
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úterý 1. května, 9.00–18.00 hod., 
park před Společenským domem, přístaviště

MáJová PouŤ A odeMyKání vody
Program v parku:

10.00–12.00 Dechová hudba Valaška
13.30–14.30 roztančené 
kulišárny Fešáka Pína
15.00–16.00 BArOCK 
& slavné barokní a rockové hity MUSICI BOEMI a kytarový mág Adam Malík
16.30–18.00 Pavel Dobeš 
a Tomáš Kotrba
Vláček Moravský drak bude jezdit mezi přístavištěm a Společenským domem.

Program v přístavišti:
9.00–9.20 odemykání vody a slavnostní otevření Baťova kanálu
9.20–12.00 Country rocková skupina Tady a teď
Vystoupení mažoretek DDM Sluníčko
Vodnické hrátky DDM Sluníčko
Projížďky na lodi Morava po Baťově kanále

středa 2. května v 16 hodin u pomníku na nám. 3. května a následně u pomníku 
v Kvítkovicích
Pietní AKt u PŘíleŽitosti PAMátKy oBěteM 2. světové 
válKy A osvoBoZení MěstA otRoKoviCe
Vzpomínkové setkání se uskuteční 2. května v 16 hodin u pomníku na nám.  
3. května a následně u pomníku v Kvítkovicích. Veřejnost je srdečně zvána.

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

členové fotoklubu oslavili šedesátku výstavou 

fotografování – láska na celý život. Dlouholetí členové Fo-
toklubu Beseda Otrokovice rudolf Fukal (vlevo) a Zdeněk Kna-
pík oslavili svá životní jubilea výstavou Zpomal, je tu šedesátka... 
Vernisáž se konala v Městské galerii 19. března, výstava byla k 
vidění téměř měsíc. Lidé si mohli prohlédnout například sportovní 
snímky, které jsou oblíbené u obou autorů, či ukázky z rozsáh-
lé sbírky historických analogových aparátů rudolfa Fukala. Oba 
mají zálibu ve fotografování už od dětství, oba se v průběhu doby 
bavili fotografováním rallye a do toho oba fotí krajinu jako téma. 
 (red), foto: lenka MAlinová

divadelní maraton v otrokovické Besedě

Druhé odbor-
ně zaměřené 
tematické se-
tkání rodičů 
žáků realizo-
vané v rám-
ci projektu 
Chceme si rozumět proběhlo 
dne 20. března na téma Zá-
KLADní PrInCIPy STrUK-
TUrOVAnÉHO UČEní 
A rOZVOJ Hry. Odbornou 
lektorkou byla vedoucí Speci-
álně pedagogického centra Zlín 
Mgr. Michaela Cablíková, kte-
rá se problematikou dětí s po-
ruchami autistického spektra 
řadu let zabývá. 

V úvodu rozeslala mezi zú-
častněné ukázky vhodné lite-
ratury, která by se mohla stát 
praktickým rádcem při práci 
s autisty. Při vlastní prezentaci 
nejdříve přiblížila problémy, 
s nimiž se děti s PAS potýka-
jí, abychom lépe porozuměli 
postupům a práci se struktu-
rou. První část byla věnová-
na podrobnějšímu objasnění 

strukturovaného učení a jeho 
využití jak ve škole, tak i při 
běžných praktických činnos-
tech. Ve druhé části se lektorka 
věnovala nácviku a rozvoji hry, 
která u dětí s PAS není automa-
tická a musí se ji učit. Zajímavá 
a podnětná byla metoda učení 
pomocí videa. Celá prezentace 
byla proložená obrázky, foto-
grafiemi i videoukázkami. Ob-

rovským přínosem byly vlastní 
zkušenosti rodičů autistických 
dětí, kteří je ochotně přednáše-
jící i všem ostatním sdělovali. 
Dotazy a diskuse v závěru se-
tkání tak přinesly jak možnos-
ti řešení problémů, tak útěchu 
a povzbuzení k práci, která má 
smysl. Za projektový tým
 Mgr. Zuzana foJtíKová, 
 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

i druhé setkání rodičů s odborníky splnilo očekávání

Milovníci prken, co znamenají 
svět měli od čtvrtka 15. do ne-
děle 18. března možnost inten-
zivního divadelního zážitku.  
Tehdy se v Otrokovické BE-
SEDĚ konala přehlídka ama-
térských divadelních souborů 
Forbína 2018. Domácí Tyjá-

tr zahrál školákům pohádku 
Sněhová královna, Divadelní 
spolek Kroměříž francouzskou 
komedii na útěku, Divadlo 
6. května Holešov originál-
ně zpracovalo klasické drama 
Maryša. Divadlo nahodilých 
ochotníků DnO Vizovice vy-

stoupilo s cimrmanovskou kla-
sikou Vražda v salonním coupé 
(na snímku) a jako host Forbí-
ny Umělecká agentura Pierrot 
z Uherského Hradiště s hudeb-
ní pohádkou Jak se bubnuje 
na princezny.   (ano) 
 foto: Martina foJtíKová

Letošním tématem dětské výtvarné soutěže Bezpečně na silnici!, po-
řádané odborem dopravně-správním, bylo Co se nesmí na silnici. Zú-
častnilo se jí třiasedmdesát dětí. Porota vybrala deset nejlepších, kteří 
dostali 4. dubna ocenění na radnici. „Hodnotili jsme, zda si výtvarníci 
uvědomili, kde na silnici číhá nebezpečí, co se na vozovce smí či 
nesmí a že je nutné důkladně dodržovat veškerá pravidla silničního 
provozu,“ vysvětlila vedoucí odboru renáta Krystyníková způsob 
výběru vítězů. Doplnila, že všech deset vybraných výtvarníků obdr-
želo stejné ocenění. Výstava je k vidění ve foyer 1. patra radnice do 
konce dubna. Poté se přesune na nástěnky  2. budovy radnice.  (red)

v dopravní výtvarné soutěži děti vystihly, co měly



OtrOkOvické
nOviny8

A je to tu zase. S oteplením 
se opět zvyšuje intenzita ne-
bezpečného a zdravotně zá-
vadného zápachu z kafilerie. 
Toto nás zase bude trápit 
a ubližovat našemu zdraví. 

O tomto ničení našeho 
životního prostředí jsem in-
formoval a žádal o pomoc 
jak hygienickou stanici Zlín, 
tak Státní inspekci životního 
prostředí Brno a také jsem 
podal trestní oznámení na Po-
licii České republiky. O všem 
jsem informoval také odbor 
životního prostředí Otroko-
vice. Žádná s těchto institucí 
nepotvrdila zdravotní nezá-
vadnost. Všechny jsem žádal 
o pomoc, aby bylo zamezeno 
této nehoráznosti. Aby lidé 
v Otrokovicích nebyli ničeni 
škodlivým zápachem. nepo-
mohl nikdo, všichni se od-
volávají na kompetence. Že 
se s tím nedá nic dělat. Mám 
pocit, že tato povolení vydal 
sám Pán Bůh.

Já veřejně prohlašuji, že 
zápach z kafilerky je silně 
zdravotně škodlivý a nebez-
pečný. Pro lidi s onemocně-
ním dýchacích cest je o to 
nebezpečnější. Sám trpím 
astmatem, takže vím, o čem 
mluvím. Byl jsem i na veřej-
ném zasedání zastupitelstva. 
Tam jsem žádal taktéž o po-
moc, aby bylo tomuto zabrá-
něno. Tam mi pan starosta 
vysvětloval, co všechno se 
dělá pro zlepšení. Jak inicio-
val referendum o tomto atd. 
Petici podepsalo 2 700 ob-

čanů a zase nic. Jo, vlastně 
cosi bylo. Povolení kafilerce 
k proinvestování 24 milio-
nů Kč a v budoucnu dalších  
10 milionů Kč. Jak se dá 
vysvětlit jednání a násled-
né vyjádření pana starosty?  
V článku v Otrokovických 
novinách používá slova jako 
věřím, doufám atd., že se situ-
ace zlepší. Místo aby zazněla 
rázná slova: Pokud nebude 
v určitém čase odstraněno za-
mořování ovzduší, okamžitě 
končíte. V tomto případě jeho 
slovům doufám a budu i vě-
řit tomu i já, že zákony platí 
pro každého. nebo snad např. 
jenom pro kuřáka, který si 
dá cígo v zakázaném prosto-
ru a je to za 5 000  Kč, nebo 
na někoho kdo z jakéhokoliv 
důvodu spálí něco, co více 
dýmí. Místo rázného jednání 
se zřizují integrační linky pro 
obtěžované občany. Tady si 
mohou... postěžovat, a nic.

Spolu s občany tímto žá-
dáme o urychlené vyřešení 
tohoto problému a aby nám 
dle Ústavy České republiky 
bylo zachováno životně ne-
závadné prostředí a bezpečné 
prostředí pro normální ži-
vot. Snad by také za to stálo, 
aby provozovatelé kafilerie 
za těch 34 milionů, co chtějí 
proinvestovat, si ji převezli 
třeba do Štítné nad Vláří nebo 
do Brumova-Bylnice, odkud 
tito mimo ještě jiných jedna-
telů pocházejí. 
 Bedřich KolAJA, 
 občan Otrokovic

Z RedAKční PoŠty

Milá redakce, ráda bych 
prostřednictvím On podě-
kovala lidem, se kterými 
v tomto městě žijeme a často 
se na různých místech po-
tkáváme. Většinou se osob-
ně neznáme, ale na rozdíl 
od vandalů, kteří ničí vše, 
co jim nepatří, tito neznámí 
obyvatelé pomáhají nám, 
zdravotně znevýhodněným 
občanům i nám, seniorům, 
zcela nezištně a především 
ochotně. Pomohou nám 
např. otvírat dveře, nabídnou 
deštník, když prší, odvezou 
nákupní vozík zpět do pro-
dejny a spoustu dalších úko-
nů, s nimiž často zápolíme. 
Třeba vždycky ne hned rea-
gujeme adekvátně, ale vězte, 
že i taková pomoc je velmi 
hodnotná a způsobí přinej-
menším to, že nám uděláte 
radost a ulehčíte tak ne zrov-
na snadný život. A protože 
je jaro, je potřeba mít radost 
nejen z pěkného počasí, ale 
také z dobrých skutků. 
 Zdeňka MAZáčová, 
 obyvatelka Otrokovic

Z RedAKční PoŠty

1) správně je za b) • Zákon č. 361/2000 Sb.§ 57 odst. 1
Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro 
cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným 
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro 
cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
• Vyhláška č. 294/2015 Sb., značka č. C 8a „Stezka pro cyk-
listy“
Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označe-
ného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba 
vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových brus-
lích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybují-
cí se na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu 
na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud 
není stanoveno jinak.
 
2) správně je za c)  • Zákon č. 361/2000 Sb. § 57 odst. 4
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pra-
vém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem 
tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém 
okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel do-
statek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To 
neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně 
směru jízdy.
 
3) správně je za c) • Zákon č. 361/2000 Sb. § 2 písm. d) Řidič 
je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí 
motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem 
je i jezdec na zvířeti.  • § 2 písm. h) nemotorové vozidlo je 
přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo 
zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potaho-
vé vozidlo. • § 7 odst. 1 písm. d) Řidič nesmí kouřit při jíz-
dě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole. • § 5 odst. 
1 písm. f) Řidič je dále povinen podrobit se na výzvu poli-
cisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lé-
kaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního 
právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem.  
• § 5 odst. 1 písm. g) Řidič je dále povinen podrobit se na výzvu 
policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího 
lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního 
právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návy-
kovou látkou než alkoholem. •  §58 odst. 4 Cyklista nesmí jet 
bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé 
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 
které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly 
jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě 
musí mít cyklista nohy na šlapadlech. • §123a Bodovým hod-
nocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestup-
ků, jednání, které má znaky přestupku podle jiného právního 
předpisu, nebo trestných činů, spáchaných porušením vybra-
ných povinností stanovených předpisy o provozu na pozem-
ních komunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se 
řidič porušování těchto povinností nedopouští.                (dop)

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

Motivovat dospělé, kteří mají 
místo ve svých srdcích a do-
movech a uvažují o tom, že by 
poskytli zázemí dětem, které 
nemohou vyrůstat ve svých 
rodinách, je cílem kampaně, 
kterou zorganizovali pracov-
níci sociálního odboru v Otro-
kovicích.

Až do konce dubna mohou 
základní školy obce s rozší-
řenou působností Otrokovice 
zaslat na městský úřad až pat-
náct výkresů se stanovenou 
tematikou. Děti ze základních 
škol mají za úkol nakreslit ob-
rázky na téma „Moje rodina“. 
Zvolit si pak mohou ze tří sta-

novených podtitulů. Společné 
zážitky, nejkrásnější chvíle 
nebo Super výlet – super do-
volená. 

„Do kampaně se zapojilo 
šest základních škol. Všech-
ny tři základky z Otrokovic 
a připojily se i Pohořelice, 
Žlutava a napajedla. Z každé 
ze zapojených škol vystavíme 
patnáct obrázků v prostorách 
otrokovické radnice,“ uvedla 
vedoucí oddělení OSPOD (or-
gán sociálně právní ochrany 
dětí) radomíra Králová. 

Také upřesnila, že se ne-
jedná o soutěž, ale o společ-
nou akci, která má poukázat 

na důležitost začlenění dětí 
do rodin. 

„Budeme rádi, když na pod-
poru osvěty budou ostatní vý-
kresy vystaveny ve školách. 
My naši výstavu doplníme 

texty, zajistíme instalaci spo-
lu s informací, ze které školy 
máme obrázky,“ doplnila Krá-
lová.

Slavnostní vernisáž se 
uskuteční 3. května v 15 hodin 
v prostorách radnice města. 
Zvána je široká veřejnost.

Sociální odbor hledá pro 
děti, které nemohou vyrůstat 
ve svých vlastních rodinách, 
pěstouny, kteří dětem poskyt-
nou domov a dají jim možnost 
vyrůstat v rodině. „Snažíme 
se tímto způsobem oslovit 
co nejvíce rodin a zajistit tak 
dětem stabilní a neohrožující 
rodinné zázemí. některé děti 

mají to štěstí, že se v jejich 
širší rodině najde osoba, která 
se ujme jejich výchovy, péče 
a mohou tak vyrůstat v kruhu 
svých blízkých. Ty ostatní 
jsou odkázány na dětské do-
movy. Dětské domovy dětem 
zajišťují kvalitní péči, mate-
riální podmínky a podnětné 
prostředí, ale nemohou dítěti 
nabídnout to nejdůležitější. 
Život v rodině a jejich ‚blízké 
osoby‘, což představuje pro 
dítě nezbytnou potřebu jisto-
ty a bezpečí,“ konstatovala 
na závěr vedoucí oddělení.
 Romana steHlíKová,
 mluvčí Otrokovic 

Zvýšit povědomí o pěstounské péči pomohou i děti ze základních škol

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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Mezi nejlepší sportovce za rok 
2017 oceněné Zlínským kra-
jem patří také otrokovický te-
nista Jaroslav Šmédek. Cenu 
získal v kategorii nejúspěšněj-
ší handicapovaný sportovec. 

Cenu hejtmana Zlínského kra-
je získaly Zlínské aplikované 
sporty – sledgehokejový klub 
SHK LAPP Zlín, jehož útoč-
níkem je Otrokovičan David 
Palát.  (ano)

Šmédek patří mezi sportovce oceněné krajem

Nový web Otrokovické 
BESEDY:

www.otrokovickabeseda.cz

Letošní rok se nese ve zna-
mení stého výročí vzniku 
československého státu. Tu-
ristické informační centrum 
Otrokovice k této příležitosti 
vydalo turistickou známku, 
která je již nyní na pultu in-
formačního centra v Otroko-
vické BESEDĚ.

Tato turistická známka je 
již třetí, kterou Otrokovice 
v minulosti vydaly. na první 
je kostel sv. Vojtěcha a Hotel 
Baťov – Společenský dům, 
na druhé pomník T. Bati 
a baťovský domek.  (red)

turistické informační centrum nabízí novou turistikou známku



Dne 3. května 
si připomeneme 
10. výročí úmrtí 
pana Jaroslava 
loCHMAnA. 
Za tichou vzpo-

mínku děkují synové a dcera 
s rodinami, taktéž sestra s ro-
dinou.

Je smutno bez 
tebe žít, nemá 
kdo poradit, po-
těšit. Díky za to, 
čím jsi pro nás 
byl, za každý 
den, který jsi pro nás žil. Dne 
3. května si připomeneme  
10. výročí úmrtí pana 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, děti, vnoučata. 

Dne 5. května 
v z p o m e n e m e 
1. smutné výro-
čí úmrtí mého 
m i l o v a n é h o 
manžela, ta-

tínka a dědečka, pana  
františka MACáKA, který 
by dnes, 20. dubna, oslavil  
75 roků. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka 
Jana, děti s rodinami a sestry  
Žofinka a Zdeňka.

Děkujeme za to, 
že jsi byl, za ka-
ždý den, který 
jsi s námi žil.  
Dne 15. května 
uplyne 10 let, 
kdy nás opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček, praděde-
ček, pan Jan JedličKA. 
S láskou vzpomíná dcera 
Jana s rodinou a syn rado-
mír.

Dnes, 20. dubna, uplyne již 20 let 
od úmrtí maminky a babičky, paní  
Anny BAReŠové a 8. června  
19 let od úmrtí tatínka a dědečka, pana  
Antonína BAReŠe. S láskou vzpo-
míná dcera Ivana a vnuk Martin s rodinou.

Dne 22. dubna uplyne 10 let od smutné chvíle, kdy 
nás navždy opustila paní Marie doHnAlová. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila, Marie 
a Anna s rodinami.

Dne 24. dubna uplyne 20 let od úmrtí mého man-
žela Aloise BlAHuŠe. Za tichou vzpomínku  
děkuje manželka.

Odešla, jak si to osud přál, v našich srdcích však 
zůstává dál. Dne 24. dubna uplynou 3 smutné roky, 
kdy nás navždy opustila paní vlasta HoRKá.  
Za tichou vzpomínku děkuje sestra, švagr a neteře 
s rodinami.

Dne 24. dubna si připomeneme  
4. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček, pan  
vladimír Klein. Dne 22. února  
zároveň uplynulo 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustila naše maminka  

a babička, paní věra Kleinová. Stále vzpomínají dcera 
Marcela a syn Vladimír s rodinami.

Dne 25. dubna uplyne 20 let od úmrtí paní  
Jany tAlAfové. Děkuji všem, kteří si vzpome-
nou spolu s námi. Vzpomíná manžel, dcera Jana  
s rodinou a vnuk Honza.

Jako by to bylo včera, ale 26. dubna to budou 
již tři roky, co nás náhle, bez rozloučení, opus-
tila moje manželka, babička a prababička, paní  
svatava dAŇKová. Děkuji všem, kteří jí spo-
lečně s námi věnují tichou vzpomínku. Manžel 
Zdenek s celou rodinou.

Dne 27. dubna uplynou 4. smutné roky, co nás 
opustil pan Zdeněk BeRAn. Za tichou vzpomín-
ku děkuje manželka Vlasta a děti s rodinami.

Dne 1. května uplyne 10 let, kdy nás opustil pan 
františek GABRHelíK. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi, děkují dcera a syn s rodinami.

Dne 2. května si připomeneme 6. výročí, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan  
Jan BlAtA. S láskou a úctou vzpomíná dcera 
Jana s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo miloval, 
vzpomíná dál. Dne 3. března jsme si připomněli 
3. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka, manžela, 
pana františka MAtulíKA. Stále vzpomínáme, 
manželka Bohumila a dcery s rodinami.

Dne 17. března jsme si připomněli 30 let od úmrtí 
pana Bohumila KoláŘe. Za vzpomínku děkuje 
rodina Kolářova.

Dne 18. března jsme vzpomněli 19. výročí úmrtí 
pana Arnošta BRáZdilA. Stále s láskou vzpo-
míná manželka, syn a dcera s rodinami a pravnou-
čata.

Dne 23. března by se dožil 85 let manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Jiří ŠevčíK. S láskou 
a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku  
děkují manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 4. dubna 2017 odešla od všeho, co měla ráda, 
paní ludmila MAHdAlová, maminka, babič-
ka, tchyně, sestra a naše milá přítelkyně. Moc nám 
chybíš, vzpomeňte s námi.

Dne 10. dubna to bylo již 5 let, kdy nás opusti-
la naše maminka, babička a prababička, paní  
františka KRčKová. Za tichou vzpomínku  
děkují dcery Věra a Zdena s rodinami.

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zů-
stala cestička jen. Dne 12. dubna uplynulo 11 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a bratr, pan Josef KoRyčáneK 
z Tlumačova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka Jindřiška s celou  

rodinou a sestra Marie s manželem.

Dne 14. dubna uplynulo 5 let od úmrtí paní  
teresie tAlAfové. S láskou a úctou vzpo-
míná manžel Alois a synové Miroslav, radomír  
a Zdeněk s rodinami.

V našich srdcích máme velkou bolest a žal, proč osud nám ty 
nejdražší navždy vzal. Vzpomínáme v tomto roce nedožité  
86. narozeniny pana Miroslava BednAŘíKA, 85. nedožité na-
rozeniny paní emilie BednAŘíKové a Josef BednAŘíK 
by se dožil 61 let. rodina Bednaříkova a Machova

Dne 18. dubna uplynulo 5 let, co nás navždy opus-
til můj manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk  
sMýKAl. Dne 22. dubna by oslavil 84. narozeni-
ny. S láskou a úctou vzpomínají manželka, synové 
a dcera s rodinami a sestra s rodinou.

Dne 18. dubna uplynulo 6 dlouhých roků, kdy 
od nás odešel pan Bohuslav dvoŘáK. Při vzpo-
mínce to vždy u srdce zabolí. Moc nám chybí! 
Vzpomíná manželka, dcera a rodina.

Dnes, 20. dubna, tomu bude již 12 roků, co po těž-
ké nemoci odešel pan Jan PáleníK. Kdo jste jej 
znali, vzpomeňte s námi. Manželka Míla, děti Jan 
a Eva s rodinami.

Dnes, 20. dubna, uplyne 8 let od úmrtí pana  
Mojmíra očAdlíKA. O Vánocích jsme si při-
pomněli jeho nedožité osmdesátiny. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpo-
mínku. Manželka a děti s rodinami

čas nezastavíš, mezi prsty utíká. Vzpomínky zů-
stávají, však stále víc tu chybí – maminka…  
Dnes, 20. dubna, uplyne 1. rok, kdy nás nečeka-
ně opustila paní Anna dRáBKová. Vzpomíná 
manžel Josef a dcery Anna a Hana s rodinami.

9
OtrOkOvické

nOviny

Drahá maminko, 
dáváš nám všem, 
co můžeš, pořád 
starost o nás 
máš, obdivuji 
tě, co všechno 

zmůžeš, sama v domečku žiješ 
a nikdy si na nic nestěžuješ. 
Jsi ochotná, milá, lásky plná, 
tobě se nikdo nevyrovná, 
na tebe je radost pohledět, žij 
tady s námi do sta let. Děku-
ji ti, že jsi, máme tě všichni 
moc rádi! Dne 19. dubna se 
dožila naše drahá maminka, 
babička, prababička, paní 
Anna vlKová, 92 let. Pře-
jeme jí do dalších let pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost, 
stálý životní elán a optimis-
mus. Dcera Jarmila s rodinou

BlAHoPŘání

PRŮKAZové foto otrokovická BesedA: 
 Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 9–11,13–15, ČT 9–11 hod.

společenská kronika: 
základní cena za zveřej-
nění 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.
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sPolečensKá KRoniKA

odvoZ ZdARMA – CenA doHodou
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V úTERý 1. května NA

MÁJOVÉ HODY
SPECIaLItY Z vYHLÁŠEnÉ DOMÁCÍ kUCHYně

PřIjďtE SI POCHUtnat na DOLLY

Miroslava JuŘičKy. 
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V tomto školním roce se naše třída III. A aktivně zapojuje do projektu naše zdraví, to nás baví. Ten-
tokrát jsme zkusili nahradit sůl, které je v naší potravě opravdu hodně, bylinkou řeřichou. než jsme 
ale mohli dochucovat a zdobit nejrůznější pokrmy, museli jsme si řeřichu vypěstovat. Zasadili jsme ji 
v praktických činnostech, ale nejen v tomto předmětu jsme se s řeřichou celých čtrnáct dní setkávali. 
Řeřichu jsme malovali, sledovali, jak nám roste, a dělali si poznámky, vyhledávali jsme informace na 
internetu, četli a psali jsme o ní. nakonec jsme si rostlinky odnesli domů a s pomocí rodičů, kteří nám 
ochotně pomáhali, jsme připravovali a fotili dobroty, ve kterých nechyběla naše řeřicha. 
 děti ze iii. A a třídní učitelka Mgr. Marcela KAŠPáRKová, ZŠ trávníky 

Letošní školní rok vyhlásilo mi-
nisterstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy postupovou taneční 
přehlídku základních umělec-
kých škol. Tato soutěž je celo-
republiková,  pořádaná  jeden-
krát za tři roky. Klade vysoké 
nároky jak na samotné žáky, 
tak na pedagogy. Hodnotí se 
taneční technika, námět a jeho 
naplněnost odpovídající  věku 
žáků a celková choreografická 
kompozice se všemi složkami.                                                                                         
V porotách zasedají pedago-
gové z vysokých uměleckých 
škol, divadel, aktivní umělci. 
Samotná přehlídka je rozdělena 
na okresní, krajské a celostátní 
kolo.  

Okresní kolo proběhlo 16. 
března v divadle Malá scéna  
Zlín. Tohoto kola se zúčastnily 
všechny ZUŠ z celého okresu 
Zlín od Luhačovic, Val. Klo-
bouk ...až po Otrokovice. Poro-
ta měla nelehký úkol vybrat de-
vět  choreografií z pětadvaceti 
přihlášených, které budou náš 
okres reprezentovat na krajské 
přehlídce. Otrokovická ZUŠ 
přivezla čtyři choreografie 
– Elevace, Tělohraní, Vtaže-
na do snu a Propojeny. Tváře 
se nám všem rozzářily, když 
porota ocenila  všechny naše 
choreografie nejvyšším zla-
tým pásmem a rovnou poslala 
do krajského kola. Byl to dlou-
hý a náročný den, ale stál za to!     
Velké poděkování patří všem 
žákům TO ZUŠ Otrokovice, 
vedení školy, rodičům a všem, 
kteří nám pomáhají! Za taneční 
obor ZUŠ Otrokovice 
 Hana GeRŽová,
 učitelka tanečního oboru 
 ZUŠ Otrokovice

další úspěšný krok 
tanečního oboru

Ve středu 28. března se na Zá-
kladní škole T. G. M. Otro-
kovice uskutečnil I. Dětský 
vědecký kongres všech tří ot-
rokovických základních škol. 
nabídl přihlížejícím hostům 
i „domácím“ celkem sedm-
advacet prezentací od šesta-
čtyřiceti žáků ze 2.–8. tříd, 
z různých oblastí přírodních 
i společenských věd.

„O pořádání kongresu za-
čaly uvažovat již v minulém 
školním roce hlavní iniciátorky 
Hana Úlehlová a Šárka Frán-
ková Chytilová, vyučující ZŠ 
T. G. M. A tehdy také proběhl 
tzv. nultý ročník dětského vě-
deckého kongresu. Vzhledem 

k tomu, že byl velmi úspěšný, 
pro žáky i vyučující velmi mo-
tivující, rozhodly se uvedené 
pedagožky vyzvat ke spoluprá-
ci i další otrokovické základní 
školy – ZŠ Mánesovu a ZŠ 
Trávníky. Letošního I. Dětské-
ho vědeckého kongresu se již 
účastnili žáci ze všech tří ot-
rokovických základních škol,“ 
uvedla ředitelka ZŠ T. G. M. 
Marta Zakopalová.

V rámci výuky žáků zvída-
vých a nadaných, kterým se 
na školách při společném vzdě-
lávání – inkluzi věnuje pozor-
nost, si uvedení žáci připravili 
prezentace v Power Pointu roz-
sahu 5–10 minut. některé pre-

zentace doplnili  atraktivními 
pokusy, kterými dokládali své 
poznatky. „Musíme ocenit ne-
jenom pečlivou přípravu žáků 
na prezentaci pod vedením 
vyučujících, rodičů a někdy 
také prarodičů, ale také jejich 
finální vystoupení před publi-
kem a přizvanými médii.  Sdě-
lení byla velmi zajímavá, ori-
ginální, pro všechny přínosná 
a možná pro některé byla pra-
hem pro profesní zaměření,“ 
sdělila vedoucí odboru školství 
a kultury Barbora Šopíková, 
která vědecký kongres zahájila.

„Velký obdiv a dík patří 
oběma iniciátorkám kongre-
su za svědomitou přípravu 

a organizaci. Za podporu celé 
akce vedoucí odboru školství 
a kultury Městského úřadu  
Otrokovice Barboře Šopíkové, 
za finanční pomoc v podobě 
reprezentačních triček a dárků 
pro všechny prezentující a také 
podniku Continental Barum, 
který přispěl finanční částkou 
na občerstvení přítomných,“ 
sdělila Zakopalová.  

„Věřím, že i následující 
ročník Dětského vědeckého 
kongresu v rámci Místního 
akčního plánu na Otrokovicku 
bude stejně úspěšný,“ doplnila 
ředitelka závěrem.
 Romana steHlíKová,
 mluvčí Otrokovic

Základní školy uspořádaly vědecký kongres

Jak v ZŠ trávníky nahrazujeme sůl bylinkami
Harryho Pottera, lední medvě-
dy, princezny, upíry i mravence 
– ty všechny a mnohé další po-
tkalo téměř šedesát dětí, které 
21. března v ZŠ T. G. M. za-
vítaly na tradiční Pohádkovou 
školu pro (před)školáky. 

Do příprav se zapojila takřka 
celá škola – děti z 1. i 2. stupně 
vyráběly v rámci výtvarných 
výchov a pracovních činnos-
tí jak krásnou výzdobu, která 
nádherně dotvářela pohádko-
vou atmosféru, tak výrobky, 
které si soutěžící děti po splnění 
úkolů odnesly domů. Paní uči-
telky pomohly svými nápady 
a také svým zkušeným okem 
zajistily dohled na jednotlivých 
stanovištích. Především ale té-
měř čtyřicet dětí ze školního 
žákovského parlamentu a další 
dobrovolníci celé dva měsíce 
strávili přípravami na tuto akci 
– vymýšlením pohádek, kostý-
mů i úkolů, které musely děti 
zvládnout. 

Soudě dle úsměvů malých 
soutěžících si myslíme, že se 
akce skutečně povedla, a proto 
bychom chtěli všem ochotným 
pomocníkům, v čele s paní uči-
telkou Fránkovou Chytilovou, 
opravdu poděkovat za jejich 
nasazení a čas, které přípravám 
na Pohádkovou školu věnovali. 
Už teď se těšíme na další ročník 
této krásné akce!
 Mgr. Alžběta volfová,
 Školní psycholožka,
 ZŠ t. G. M. 

Pohádková t. G. M.

Když jsem 4. dubna na 49. fes-
tivalu gymnázií sledovala vy-
stoupení Hudebního souboru 
Gymnázia Otrokovice, něko-
lik písní zpíval i septimán Jan 
HABlovič. A v tu chvíli mě 
napadlo, jak je úžasné, když 
se tolik talentů sejde v jednom 
člověku: Jan je totiž i mistrem 
České republiky ve voltiži. 
A uvědomila jsem si, že o tomto 
sportu nic nevím. Jeho odpově-
di na mé otázky možná budou 
zajímat i ostatní:
Jendo, co je to vlastně voltiž? 
opravdu to, co si představí-
me, když čteme Bassův Cir-
kus Humberto, tedy skoky 
na hřbetě běžícího koně?
Voltiž je vlastně akrobacie nebo 
gymnastika na koni. Tento sport 
není stejný jako mnoho ostat-
ních, není to totiž jen o samot-
ném atletovi, ale také o koni, 
na němž člověk cvičí a předvádí 
své dovednosti. Souhra mezi at-
letem a koněm je v tomto sportu 
asi nejdůležitější. 
Jak ses k tomuto sportu do-
stal?
Bude tomu již dvanáct let, co 
jsem jako dítě hledal nějakou 

volnočasovou aktivitu, kde 
bych vyčerpal svou dětskou 
energii. Jednoho dne jsem na-
vštívil voltižní závody v Tlu-
mačově a už tehdy jsem věděl, 
že se tomuto sportu  chci vě-
novat. Měl jsem však štěstí, že 
bydlím v Otrokovicích, protože 
Tlumačov je jedno z mála míst 
v republice, kde se dá voltiži 
věnovat.
Ke svým sportovním úspě-
chům jsi nedávno přidal další: 
oč šlo?
Bylo to vítězství v italském 
Portogruaru, kde se konaly prv-
ní mezinárodní závody v roce 
2018. na těchto závodech jsem 
se střetl již se světovou špičkou 
voltižérů. Byly to první nomi-
nační závody na letos pořádané 
světové jezdecké hry v americ-

kém Tryonu, kam je mým vel-
kým snem se dostat. 
Jak vypadá finanční stránka 
tvého koníčku?
V České republice je rok 
od roku těžší voltiž provozovat. 
Je to finančně náročný sport, 
protože nejde jen o potřeby 
voltižéra, ale zejména o nákla-
dy na provoz koně. Právě po-
kud jde o již zmíněné závody 
v USA,  je největším problé-
mem obstarat dostatek peněz 
na letenku pro koně.
A když se podíváme dál do bu-
doucna – co půjde studovat 
skvělý sportovec a muzikant?
Tuto otázku jsem si prozatím 
sám zcela nezodpověděl, ale 
jedna z možností je fakulta tě-
lesné kultury na UP v Olomou-
ci. Sportu se věnuji už od ma-
lička a chtěl bych v tom nadále 
pokračovat.
Děkuji za vysvětlení a moc Jen-
dovi přeji, aby se mu povedlo 
sehnat potřebnou částku a do-
stat se na jezdecké hry do USA. 
Kdoví, třeba bychom měli  
v Otrokovicích mistra světa…
 eva svoBodová, 
 Gymnázium Otrokovice

Gymnazista z otrokovic by nemusel zůstat jen mistrem čR…

inZeRCe

Hledám ke koupi chalupu 
nebo chatu v okolí Otrokovic, 
napajedel. Voda a elektřina 
výhodou. Tel.: 731 362 416.

Kdekoli v Otrokovicích kou-
pím byt (3+kk, 3+1), může být 
i k opravám. 
Mobil 703 128 762.

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v Turistickém in-
formačním centru od 30. dub-
na. Chyby v distribuci hlaste 
redakci, tel. 571 118 104,  
e-mail: redakce@otrokovic-
kenoviny.cz

Prodám garáž na Štěrkovišti. 
Tel.: 732 312 474.

Prodám garáž v Kvítkovicích, 
200 000 Kč. Tel.: 603 729 976.
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

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

Archiv Městské televize 
Otrokovice: 

www.televizeotrokovice.cz 
www.mtvo.cz



ContinentAl CuP 
Zimní dorostenecký turnaj Con-
tinental Cup 2018 ve spolupráci 
s KFS Zlín se sice oficiálně ko-
nal v období 4. února až 4. břez-
na, ale kvůli nepříznivému po-
časí se musel dohrávat i v půlce 
března. Viktoria Otrokovice, 
nedachlebice, Holešov, Kva-
sice, Březolupy a Malenovice 
odehrály turnaj ve sportovním 
areálu na Trávníkách.

Po prvním kole 4. února se 
nedachlebice, po vysoké vý-
hře 7:1 nad týmem z Březolup, 
umístily první. Viktorka pora-
zila Malenovice 3:0 a umístila 
se na 2. příčce. Druhé kolo = 
stejné týmy na prvních dvou 
místech tabulky. Březolupy si 
tentokrát poradily s Maleno-
vicemi a přeskočily Kvasice, 
které s Viktorkou prohrály 6:0. 
Holešov propadl na poslední 
místo. Kvůli špatnému počasí 
bylo třetí kolo odloženo a po-
stupně se dohrávalo. Viktorka 
porazila první nedachlebice 
2:1. V dohrávce 11. března po-
razily Malenovice 4:1 Kvasice 
a 17. března Holešov porazil 

Březolupy 3:0. Předposlední 
kolo se mělo odehrát na konci 
únorového mrazivého období. 
Klimatické podmínky to nedo-
volily a dohrávalo se v březnu. 
Viktorka porazila vysoko 14:1 
Březolupy, Malenovice prohrá-
ly s Holešovem 1:0 a Kvasice 
nestačily na nedachlebice 0:1.

Po 5. kole, kdy nedachlebice 
porazily Malenovice 2:1, Kva-
sice Březolupy 2:0 a Viktorka 
remizovala s Holešovem 3:3, 
bylo jasno. Zimní dorostenecký 
turnaj ovládla Viktoria Otro-
kovice se třinácti body. Druhé 
nedachlebice ztratily pouze 
bod na vítězné mužstvo. Hole-
šov obsadil třetí příčku se sedmi 
body. Kvasice vybojovaly čtvr-
tou příčku se šesti body. Se stej-
ným počtem, a to třemi body, se 
na 5. příčce umístily Březolupy, 
s horší skóre skončily Maleno-
vice poslední.
MuŽi A
áčko remizovalo 25. března 
s Hlučínem 0:0. Domácí měli 
prvních třicet minut více ze hry 
a vytvářeli si brankové situace, 
které bohužel neproměnili. Vik-

torka šla do protiútoku, po ne-
povedeném rohu hostí se v ide-
ální situaci ocitl Jurča, který 
nastřelil pouze břevno. V prv-
ním poločase se hráči Viktor-
ky dožadovali penalty, kterou 
rozhodčí nenařídil. Vyloučení 
hostujícího Heiníka v závěru 
prvního poločasu bylo opráv-

něné. Tlak Viktorky byl velký 
i v úvodu druhého poločasu. 
V 68. minutě podržel domácí 
mužstvo brankář Semanko, kdy 
vychytal De Cavalhovu střelu. 
V 78. minutě měl na kopačkách 
Byrtus tutovou šanci, ale minul. 
Až na pár brejků hosté domácí 
branku neohrozili. „Škoda re-
mízy na domácí půdě. Soupeř 
byl zorganizovaný a nebezpeč-
ný s Krautem, který udrží ba-
lon. Měli jsme proměnit šance, 
které jsme si v obou poločasech 
vytvořili. V první půlce břev-
no, tyčka a v druhé půlce šance 
Jasenského a Byrtuse. Šance 
Červenky, který poslal míč přes 
celou bránu, ale my to nestihli 
zavřít. Toto byly ty příležitos-
ti. Oni bránili, byli nebezpeční 
a my v závěru mohli dostat gól. 
Bylo to typické jarní utkání,“ 
komentuje start jarní části sezo-
ny trenér Marek Sedlák.
MuŽi B
FC Viktoria Otrokovice – FC 
Fryšták 1:1 (3:4p), 25. března.  
rezervní mužstvo remizova-
lo v základním hracím čase 
1:1 s Fryštákem. Skóre otevřel 

ve čtvrté minutě kapitán Patrik 
Lendler, který po rohovém kopu 
vsítil jedinou branku viktoriánů 
v tomto zápase. Hosté odpově-
děli v 18. minutě a stav utkání 
byl až do 92. minuty 1:1. ná-
sledovaly pokutové kopy, které 
zvládl lépe soupeř. „S týmem 
jsem absolvoval dva tréninky 
a dnešní utkání. Start hodnotím 
negativně v tom smyslu, že jsme 
nevyhráli zápas, který jsme vy-
hrát měli. Vytvořili jsme si snad 
osm šancí. Branka hostí padla 
v podstatě nešťastně po naší 
chybě. Do utkání nastoupil 
brankář, obránce, dva záložníci 
a útočník z áčka, ale bylo vi-
dět, že s týmem nejsou sehraní. 
Byl bych rád, kdyby kluci, co 
za nás pravidelně budou nastu-
povat, absolvovali aspoň jeden 
trénink v béčku. Chci, aby to 
mělo smysl, protože by naši 
kmenoví hráči viděli konkuren-
ci, ale na druhou stranu nechci, 
aby to zabalili. Zápas odmakali 
všichni, s tím jsem spokojený,“ 
hodnotil zápas trenér Jan Jan-
ča. Kristýna HAldinová, 
 mluvčí FC Viktoria Otrokovice
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Už podruhé se mladí závodníci z Otrokovic 
představili na sportovní akci pořádané městem 
Partizánske. Beh oslobodenia je součástí oslav 
73. výročí osvobození města a účastní se jej ško-
láci základních škol města, jež je Otrokovicím 
partnerem na Základě Memoranda baťovských 
měst. Letos nás reprezentovali žáci ZŠ T. G. Ma-
saryka a mezi domácími závodníky se neztratili. 

Děvčata si přivezla poháry za umístění na třetím 
a na druhém místě a jako bojovníci se předved-
li i další děvčata a kluci ve svých kategoriích. 
Po závodech, spolu s představiteli města Parti-
zánske, se slovenskými školáky a také s otroko-
vickými zástupci místostarostou Jiřím Veselým 
a Barborou Šopíkovou položili kytice k pomníku 
padlých hrdinů. (in), foto: ivo novotný

Ve dnech 17.–18. března se 
konalo Mistrovství České 
republiky ve střelbě z polní 
kuše. Vyvrcholení halové se-
zony se uskutečnilo v Kostelci 
na Hané. Za oddíl polních kuší 
TJ Jiskra Otrokovice v katego-
rii kadeti zvítězil Martin Hajný. 
Další naši střelci v této katego-
rii obsadili: 6. místo František 
Máj a 7. místo získal Ondřej 
Fryštacký. 

V kategorii muži zvítězil Bo-
humil Korbař (oddíl Plumlov). 
náš závodník František ne-

mochovský obsadil 6. místo.  
V kategorii senioři zvítě-
zil František Baborák (oddíl 
Plumlov) a Ladislav Žatecký 
z Otrokovic obsadil 4. místo.

Oddíl TJ Jiskra Otrokovice 
pořádá dne 1. května den ote-
vřených dveří s tím, že noví 
zájemci si mohou vyzkoušet 
střelbu z polní kuše. V ten-
to den můžete dojít na bývalé 
házenkářské hřiště u zastáv-
ky MHD nadjezd od 9.00 
do 12.00 hodin.

na závěr bych ještě infor-
moval, že letos se uskuteční 
jubilejní 20. ročník světového 
poháru ve střelbě z polní kuše 
konaného na novém stadio-
nu TJ Jiskra Otrokovice, a to 
27.–29. července. Tento závod 
je letos zařazen do tří závodů 
světového poháru.
 ladislav ŽAteCKý, 
 oddíl polní kuše tJ Jiskra 
 Otrokovice   

Kušisté mají mistra republiky

Jezdecký klub Zlín se sídlem 
v Otrokovicích uspořádal v so-
botu 31. března Jarní hobby 
jezdecké závody v parkurovém 
skákání v kryté hale Zemského 
hřebčince Tlumačov. Zúčast-
nilo se sedmadvacet stájí ze 
Zlínského, Moravskoslezské-
ho a Jihomoravského kraje.  
Bylo vypsáno sedm soutěží. 
První dvě pro děti na poní-
cích. Další soutěže byly od 70 
do 100 centimetrů. První sou-
těž vyhrála Michaela Kelová 
na poníkovi Amerikaintegráce 
z JK ranč Tlumačov. Druhou 
soutěž vyhrála Denisa raško-
vá na poníkovi Merlin z JO 
při SŠZ Přerov. Vítězky dal-
ších soutěží byly: č. 3 Zdeňka 
Daňková na koni Sparťan Spi-

rit z JS IP Huslenky, soutěž 
č. 4 vyhrála Klára Čecháková 
na koni Vanyta Šargou ze stá-
je Hanácký JK Litovel, klání   
č. 5 a 6 vyhrála Viktorie Ku-
delová na koni Astarta Borde-
ri z JK ramir Bělov. Poslední 
soutěž, stupňovanou obtížnost 
do 100  centimetrů, vyhrála 
Martina Barfusová na koni 
Katrin r z ranče Mustang Ve-
selíčko. Celkem bylo sto šest 
startů, zúčastnilo se čtyřiapa-
desát koní a poníků, třiapadesát 
jezdců z nichž pouze tři muži. 
Závody byly po celý den pře-
nášeny na internetu. Finančně 
závody podpořilo město Otro-
kovice a Zlínský kraj.  
 Petr HiRKA,

 předseda JK Zlín

Jezdecký klub pořádal závody

děti v Partizánském běžely i položily květy 

Zimní a první jarní turnaje fotbalistů viktorie otrokovice

Domácí zápas s Hlučínem skon-
čil remízou 0:0. Zleva: Oldřich 
Byrtus, tomáš Mlýnek, vzadu 
tomáš Zábojník z Hlučína. 
foto: Kristýna HAldinová

Ve dnech 9.–12. března hosti-
la zlínská Sportovní hala Eu-
ronics již 12. mistrovství  Čr 
v gymnastickém aerobiku a zá-
roveň tam probíhal mezinárod-
ní závod CZECH AErOBIC 
OPEn  2018, kterého se zú-
častnilo přes pět set závodníků 
ze čtrnácti států světa. Otro-
kovická Barbora Karlíková, 
závodnice ASC Zlín a Sport 
Aerobiku Liberec, obhájila pr-
venství z loňska a stala se opět 
dvojnásobnou mistryní Čr 
2018 v kategorii dospělých. 
Titul získala jak v kategorii 
jednotlivkyň,  tak i v katego-

rii trojic společně s Kristýnou 
Bernátovou a Terezou Kočo-
vou ze Sport Aerobiku Liberec.

V CZECH AErOBIC 
OPEn 2018 v konkurenci 

dvaadvaceti závodnic se Bára 
probojovala do finále, kde zís-
kala bronzovou medaili, když  
její sestava byla ohodnocena 
známkou 19,300 bodu. Stříbro 
patřilo Maďarsku a prvenství 
Ukrajině. V kategorii trojic se 
absolutním vítězem stalo trio 
z České republiky ve složení   
Karlíková B., Kočová T. a Ber-
nátová K., když svoji sestavu 
zacvičily bez chyby. Děvčata 
tak porazila favorizovaný tým 
z Číny, který po neuznaných 
prvcích bral stříbro. Bronz zís-
kalo další české trio z klubu 
ProFitness  Praha.  (pk)

Barbora Karlíková obhájila titul a přidala další medaile
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Každým rokem se pořádá mis-
trovství Čr v hale, letos pro-
běhlo v pražské Stromovce. 
V tomto roce došlo ke změně 
vyhodnocení, veteráni byli roz-
děleni do dvou skupin. Mladší 
od pětatřiceti do devětapade-
sáti let, starší nad šedesát let. 
Po přepočtu věkovými koefi-

cienty byli seřazeni a medaile 
byly udělovány prvním třem 
závodníkům v obou skupinách. 

V kategorii žen do devěta-
padesáti let závodila Zdeňka 
Plesarová. ráno pršelo, pak 
se však počasí uklidnilo a do-
konce chvílemi svítilo slunce. 
V hodu kladivem získala Zdeň-
ka stříbro výkonem 32,15 me-
tru (po přepočtu koeficientem 
to bylo 48,47 metru). Vyhrála 
však hod břemenem, když hodi-
la 11,13 metru (přepočet 15,55 
metru). Dalším závodníkem byl 
ve starší kategorii Jiří Urban. 
Už na závody odjížděl s nedolé-
čeným zraněním. Hned úvodem 

vyhrál zlato ve skoku dalekém, 
když skočil 460 centimetrů 
(přepočet 678 centimetrů). Při 
této skokanské disciplíně se 
mu obnovilo zranění, proto už 
nemohl nastoupit na své velmi 
silné sprinty. Třetím veteránem 
na mistrovství byl Petr Gybas, 
který však strávil celý den u po-
čítače bez možnosti nastoupit 
k závodu – odborník, který fun-
guje u počítače při všech závo-
dech v Praze, tentokrát chyběl.

O týden později odcestovala 
Zdeňka Plesarová do Madri-
du, kde se konalo 12. halové 
mistrovství Evropy. Všeo-
becně se čekalo lepší počasí, 
než jaké vládne u nás, ale ani 
na jihu se počasí moc nevyzna-
menalo. Vrhači, kteří soutěží 
venku, měli přes den pouhých  
10 °C. Zdeňka i přesto překona-
la výkon v kladivu z Prahy (hod 
břemenem trefila na cm přesně) 
a v obou disciplínách se probo-
jovala do finále. V hodu kladi-
vem dosáhla výkonu 34,55 me-
tru a skončila celkově sedmá. 
Břemenem hodila opět 11,13 
metru a skončila na místě šes-
tém.  Pokud se týká dalších dů-
ležitých akcí, v červnu proběh-
ne MČr na dráze v rumburku, 
tento závod bude zároveň kvali-
fikací pro Mezistátní šestiutkání 
v chorvatském Varaždinu.  

 Milena MARčíKová

Březnové úspěchy atletických veteránů

Jiří Urban a Zdeňka Plesarová.  foto: archiv
 oddílu veteránských atletů tJ Jiskra otrokovice

Restart odstartoval motocyklovou sezonu

12. Otrokovický in-line pohár 
1. kolo OIP + závod na koloběžkách: 12. května

 2. kolo OIP + závod na koloběžkách: 24. června
Další informace a přihlášky na www.ssco.cz

XXIII. ročník mezinárodního fotbalového turnaje přípravek

o pohár osvobození města otrokovice
Akce se koná pod záštitou 

předsedy SK Baťov 1930 z. s. Vlastimíra Hrubčíka
sobota 5. května, sportovní areál Baťov                                         

www.arealbatov.cz 

spanilá jízda. Stovky motorkářů se setkaly 7. dubna v Otroko-
vicích, aby si užili spanilou jízdu po okolí. Start byl na náměstí 
3. května, cíl cesty měli u Continental Barum, kde se konal také 
doprovodný program akce. „restart každoročně zahajuje motor-
kářskou sezonu, ale zároveň se jedná o bezpečnostní akci, která 
upozorňuje na možná rizika. V letošním roce si dala i Policie 
Čr za cíl snížit nehodovost motocyklů na silnici a rozhodla se 
prezentovat celou řadu bezpečnostních opatření, která mohou 
pomoci tento cíl naplnit,“ uvedla vedoucí odboru dopravně-
-správního renáta Krystyníková s odkazem na webové stránky 
stránkách Policie Čr www.policie.cz, akce Začněme spolu aneb 
Kolama dolů. (ano), foto: Anna novotná
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