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Kvítkovická venuše je chlap

Vážení čtenáři,

již za pár dní bude zahájen 58. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín. 
Každým rokem se k filmovému dění připojují i Otrokovice. Promítají se zde filmy, přijíždějí 
hosté a probíhají doprovodné programy. tak mi to nedá, abych si nezavzpomínala. řadu let 
jsem pracovala v Otrokovické besedě jako dramaturg, a tak jsem se podílela na organizaci 
filmového festivalu v Otrokovicích. Jezdila jsem na pracovní porady do Zlína, kde se program 
připravoval, a hlavně jsem tam pro Otrokovice „loudila“ zajímavé hosty – herce a režiséry. 
A dařilo se! 

tak se v Otrokovicích pravidelně koncem května a začátkem června objevovaly na besedách 
a setkáních s filmovými diváky významné osobnosti. například Annie Girardot nebo četníci 
ze saint tropez. Přijel také režisér Jiří Menzel, kterého doprovázel Otík (János bán), hlavní 
představitel filmu Vesničko má středisková. Mimochodem docela pěkný chlap. diváci se mohli 
setkat i se Zdeňkem svěrákem a jeho synem Janem. Mezi slavnými hosty k nám zavítal také 
komisař big ben (německý herec Ottfried Fischer), se kterým přijela i jeho manželka a dcery. 
Ottfried dokonce dlouho setrval v srdečném rozhovoru s tehdejším starostou Otrokovic sta-
nislavem Mišákem. Je všeobecně známo, že čím větší osobnost, tím skromnější a přístupnější 
člověk. na základě svých zkušeností mohu tento výrok potvrdit. O filmové hosty jsme se vždy 
pečlivě starali. Přestože většinou přijížděli jen na besedu a oběd, často setrvávali v Otroko-
vicích až do noci. Mezi promítanými filmy byly i skutečné skvosty, například film s Olegem 
tabakovem Prezident a jeho vnučka a německý film emil a detektivové. Okamžitě jsem se 
začala zajímat, kdy budou tyto filmy uvedeny do distribuce, aby je mohli zhlédnout i diváci 
mimo filmový festival. K mé lítosti jsem zjistila, že příslušní distributoři nemají peníze na jejich 
dabing. to mě velmi mrzelo. 

A co říci na závěr? Přeji Otrokovické besedě dobrou spolupráci s 58. ročníkem mezi-
národního filmového festivalu. doufám, že se do Otrokovic dostanou kvalitní filmy, přijedou 
zajímaví hosté a že se vždy najdou peníze na dabing filmů, které si získají pozornost a srdce 
mladých diváků.

 Ludmila BrázdiLová

  úvodní sLovo

Brouzdej 
internetem 
21. století

vzácný nález. Unikátní hliněnou figurku s bronzovým 
korálkem v hrudi nalezli archeologové při průzkumu budou-
cí jihovýchodní části obchvatu Otrokovic v Kvítkovicích. 
Plastika je z doby bronzové, tedy z doby zhruba dvanáct set 
let před naším letopočtem. Takzvané venuše se objevovaly 
v daleko hlubší minulosti – světoznámá Věstonická venu-
še je z doby kamenné. Nález z Kvítkovic je proto raritou 
nejen v České republice, navíc se jedná o ztvárnění muže.  
V katastru Kvítkovic archeologové narazili na dvě poměrně 
rozsáhlá sídliště zemědělského charakteru. Našli na místě 
například střepy či několik forem na odlévání předmětů ze 
starší i mladší doby bronzové. „Pokud by měl někdo zájem 
se vykopávek zúčastnit, jsme zájemcům otevřeni. Jsme zde 
každý všední den od 7.30 do 16 hodin,“ uvedl archeolog deta-
šovaného pracoviště Ústavu archeologické a památkové péče 
pro Zlínský kraj Miroslav Popelka. Předstihový záchranný 
archeologický výzkum lokality byl zahájen koncem března. 
Značná část už je hotová. Předběžně do léta by měl být pro-
stor uvolněn od archeologických nálezů tak, aby mohli pra-
covníci Ředitelství silnic a dálnic začít stavět.  
 (ano), foto: Anna novotná

Více než dvě hodiny jed-
nali členové Zastupitelstva 
města Otrokovice ve čtvrtek  
26. dubna o nově navrženém 
územním plánu. Návrh no-
vého plánu přišla na zasedá-
ní podpořit celá řada občanů 
a podnikatelských subjektů. 
Územní plán Otrokovice byl 
po dlouhé debatě schválen.

Územní plán je základní 
koncepční dokument města, 
který je závazným podkladem 
pro rozhodování v území. 
Tento plán stanoví základ-
ní koncepci rozvoje území, 
jeho hodnot, jeho plošného 
a prostorového uspořádání, 
uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury. Dále 
vymezuje zastavěné území, 
plochy a koridory, zejména 
zastavitelné plochy, plochy 
pro veřejně prospěšné stavby.

Předložený územní plán byl 
zákonným způsobem projed-

nán, včetně řešení podaných 
připomínek a námitek. Proces 
jeho pořizování byl zahájen 
v roce 2012. 

„Tento strategický doku-
ment vznikal šest let. Dvakrát 
se uskutečnilo veřejné pro-
jednávání a bylo přihlédnu-
to k připomínkování občanů 
města Otrokovice či podni-
katelských subjektů. Po více 
než dvouhodinovém jednání 
se vedení města podařilo pře-
svědčit všechny zastupitele, 
takže byl tento dokument jed-
nomyslně přijat. Je to dobrá 
zpráva jak pro občany, tak pro 
podnikatele a další investory,“ 
prohlásil starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek. 

Než přistoupili zastupite-
lé k projednávaným bodům, 
měli možnost vyjádřit svá sta-
noviska občané. 

„Na vydání nového územní-
ho plánu čekalo několik sku-

pin osob. Za schválení se před 
rozhodováním zastupitelů při-
šli přimluvit občané Baťova, 
kterým dosud platný regulač-
ní plán mnohdy nedovoloval 
realizovat rekonstrukce a do-
stavby jejich domů, zahrád-
káři, kteří chtějí mít pořádek 
ve vlastnictví a bylo jim stále 
odpovídáno, že to lze vyřídit 
až po schválení nového územ-
ního plánu a pochopitelně také 
investoři, veřejní i soukromí,“ 
vyjmenoval místostarosta Jiří 
Veselý. 

Nově schválený územní 
plán nyní umožňuje vydat 
územní rozhodnutí na zkapa-
citnění trati do Vizovic, řešit 
odstavování vozidel u prů-
myslových podniků, dokon-
čit cyklostezku z Baťova až 
na kruhový objezd a celou 
řadu dalších investičních akcí.
 romana stehLíKová,
 mluvčí města 

otrokovice mají nový územní plán



Na pátek třináctého dubna vy-
šel letos zápis do prvních tříd 
otrokovických základních škol. 
Dětem v doprovodu jejich blíz-
kých se dostalo vlídného přije-
tí, a pokud bylo potřeba před 
prozkoušením znalostí nějaký 
čas posečkat „ve frontě“, věno-
valy se jim školní psycholožky, 
další pracovníci školy i děti  
z vyšších ročníků. Součástí zá-
pisu pak byla kromě poznávání 
písmen, barev nebo číslic také 
zkouška zručnosti nebo vyprá-
vění pohádky podle obrázků. 

U zápisu byly také děti, které 
dostaly odklad, ale i tak už se dá 
předpokládat, kolik  prvňáčků 
má zavítat 3. září do školních 
lavic. V ZŠ Mánesova to má 
být devětapadesát dětí, které 
budou rozděleny do třech tříd. 
V ZŠ T. G. M. bude čtyřiačtyři-

cet nových školáků ve dvou tří-
dách a v ZŠ Trávníky jsou plá-
nované dvě třídy – zapsaných je 
třiapadesát dětí. Některé možná 
byly u zápisu ve více školách, 

proto je počet zatím přibližný.  
Po zápisu dostaly děti malý dá-
rek na památku a také ujištění 
učitelek, že už se moc těší na 
spolupráci s nimi.  (ano)
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V letošním rozpočtu města jsou 
mimo jiné i výdaje na revitali-
zaci centrálních ploch sídliště 
Trávníky. Lidově parku před 
Papučárnou. Jedná se o 3,9 mi-
lionu korun. Město klade důraz 
na to, aby byl obsah projektu 
řádně prodiskutován. Projekt 
prošel komisí rozvoje města, 
komisí příslušné místní části 
a připomínky z těchto komisí 

byly poté do projektu zahrnuty. 
V současné době jsou vyřizo-
vána příslušná povolení a je 
předpoklad, že po prázdninách 
budou zahájeny stavební práce.

Projekt obsahuje čtyři zá-
kladní funkční prvky. Odpo-
činkovou zónu před obchodní 
pasáží, zvýšený záhon trvalek 
s atypickým posezením pod 
stromem, dětské hřiště pro nej-

menší s pryžovým povrchem, 
odpočinkovou zónu s pose-
zením pod pergolou. Samo-
zřejmostí je kvalitní mobiliář 
a osvětlení. Budou obnoveny 
povrchy zpevněných ploch, 
doplněna zeleň, vytvořena 
místa pro odpočinek, přibudou 
herní prvky pro nejmenší děti. 
Samozřejmostí jsou bezbari-
érové přístupy. Prostor bude 

určitě programově bohatší 
a předpokládá se jeho větší 
návštěvnost. Díky promyšle-
né koncepci zeleně bude jasně 
přehledný. Volně přístupný 
prostor, záměrně přizpůsobený 
volbou herních prvků nejmen-
ším dětem, spolu s pobytovým 
trávníkem poslouží maminkám 
s dětmi, které v přilehlých ob-
chodech nakupují v dopoled-

ních hodinách. Pro posezení 
bude připraveno několik typů 
lavic, odpovídajících délce vy-
užití. Jednostranné s opěrákem, 
otočná křesílka, lavice pod per-
golou se zvýšeným sedákem 
pro méně mobilní seniory, 
i atypické lavice kolem stromů, 
vytvořené místními řezbáři. 

 František ŽáK, 
 vedoucí odboru rozvoje města

Park na trávníkách bude revitalizován

digitální ochutnávka. Vizualizace centrálních ploch sídliště trávníky po revitalizaci.  zdroj vizualizací: odbor rozvoje města Městského úřadu otrokovice

Předškoláci byli u zápisu do otrokovických základních škol

Plné soustředění. stát se školákem – to není jen záležitostí vědomostí. důležitá je také manuální 
zručnost a schopnost soustředění. to prověřovali i pedagogové u zápisu v ZŠ trávníky.

Budu se těšit! Po zápise dostaly děti malý dárek vyráběný žáky. 
bylo tomu tak i v ZŠ Mánesova.

nuda nehrozila. čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? če-
kání na zápis si děti v ZŠ t. G. Masaryka krátily hrami se školní 
psycholožkou – třeba poznáváním barev.



Ceny za letní koupání zůstávají i letos stejné
Městské koupaliště Otrokovice bude veřejnosti otevřeno podle 
klimatických podmínek na přelomu května a června a Rekre-
ační oblast Štěrkoviště s toboganem a dětskými brouzdališti 
mohou návštěvníci začít využívat tradičně zhruba o měsíc poz-
ději. Ceny vstupného na koupaliště a do Rekreační oblasti Štěr-
koviště (ROŠ) zůstávají po rozhodnutí radních ve stejné výši 
jako v minulém roce. „Držitelé zlaté Janského plakety a dárci 
kostní dřeně mají slevu na vstupném ve výši 50 %,“ upozornil 
jednatel městské organizace TEHOS, která spravuje oba areá-
ly, Tomáš Morys. V ROŠ bude mimo jiné opraven dojezdový 
bazén u tobogánu, obnoven nátěr přístupového schodiště k to-
bogánu, obnoven nátěr dětských brouzdališť, opraveno sociální 
zařízení a molo u minigolfu a dosypán písek v tradičních mís-
tech u vodní nádrže. Městské koupaliště také prošlo úprava-
mi. „Kromě každoročních přípravných a uklízecích prací bude 
nově k dispozici hřiště pro pétanque s posezením, které se bude 
nacházet za dětským hracím domkem s houpačkami a skluzav-
kou. Renovace se dočká dřevěná konstrukce u výdejního okna 
bufetu, opraveny budou rovněž zpevněné plochy. Z důvodu 
bezpečnosti návštěvníků byl proveden prořez vzrostlé zeleně 
a vysázena zeleň nová. Zatravněním bývalého hřiště pro volej-
bal se za brouzdalištěm rozšířila travnatá pláž,“ sdělil Morys. 
Rada města Otrokovice také letos na jaře pro koupaliště a ROŠ 
schválila nové provozní a návštěvní řády. Zatímco provozní 
řády jsou technickými pokyny pro provozovatele, které vy-
cházejí z aktuální platné legislativy a jejich věcnou správnost 
schvaluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, tak ná-
vštěvní řády slouží jako pokyny pro návštěvníky. Úplné znění 
návštěvních řádů lze nalézt na webových stránkách www.teho-
sotrokovice.cz v sekci „správa nemovitostí“. Úplné znění bude 
samozřejmě také zveřejněno u vstupů do areálů. Návštěvní řády 
byly zaktualizovány s vazbou na platnou legislativu a provozní 
zkušenosti a nejsou zde žádné zásadní změny. Za významnou 
lze považovat pouze změnu spočívající v zákazu kouření v are-
álu koupaliště, a to včetně cigaret elektronických.  (tmo)

Pneumatikárna má novou výrobní halu
Také starosta Otrokovic Jaroslav Budek byl při slavnostním 
přestřižení pásky nové výrobní haly Annex v pneumatikár-
ně Continental Barum, s. r. o. Slavnost se konala v úterý 10. 
dubna. Nové prostory v areálu podniku čítají 4 200 m2 a jsou 
využívány zejména pro novou Selective Laser Melting techno-
logii výroby lamel a segmentů, dále pro dokončování forem, 
kontrolu, expedici a rovněž jako skladovací prostory.  (red)

Filmový festival nabídne projekce pro školy i letní kino 
Zlínský mezinárodní festival pro děti a mládež 58. Zlín Film 
Festival, který se koná 25. května až 2. června, nabídne přímo 
v Otrokovicích projekce filmů i žákům zdejších škol.  Pro širo-
kou veřejnost je určené letní kino v sobotu 26. května, kdy se 
v parku u polikliniky promítá od 21 hodin český film Tátova 
volha, a den otevřených dveří v Městské televizi Otrokovice 
ve středu 30. května. „Otrokovice jsou jedním z pěti satelit-
ních měst, kde se během festivalu promítají festivalové snímky. 
V Otrokovicích je to ale v největším rozsahu. Některé projekce 
přijedou uvést přímo tvůrci a filmové delegace a někteří z fes-
tivalových moderátorů,“ uvedla mluvčí festivalu Kateřina Mar-
tykánová.  Školáci uvidí v kině v Otrokovické BESEDĚ napří-
klad český film Hurvínek a kouzelné muzeum, Planeta Česko, 
Děti online, slovenský Backstage či srbsko-makedonský sní-
mek Lovci čarodějnic, který má na festivalu evropskou premié-
ru. Otrokovice jsou zastoupeny také mezi filmovými klapkami. 
Ty tvořili členové spolku Rozumění. Letos jsou tři, a to od Jit-
ky Vrškové, Martiny Liškové a Jany Svobodové.     (ano)                                       

v kostele sv. vojtěcha slavili patrona
Na svatovojtěšské odpoledne zavítali 22. dubna ti, kteří chtěli 
oslavit a připomenout si patrona největšího a nejnovějšího ot-
rokovického svatostánku, kostela sv. Vojtěcha. Součástí oslav 
byla mše, požehnání, koncert a také posezení v sále pod koste-
lem.  (red) 

zUŠka chystá galakoncert
Galakoncert aneb Koncert díků chystá na 20. června Základní 
umělecká škola Otrokovice. Koná se od 17 hodin v Otrokovic-
ké BESEDĚ a i když je prvotně určen dlouholetým zaměstnan-
cům ZUŠ Otrokovice, pořadatelé zvou širokou veřejnost. Ná-
vštěvníci se budou moci podívat a poslechnout si, jak šikovné 
žáky škola má.  (ano)
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AKtUáLně z MěstA

na prvomájové pouti bylo veselo

Dva nové automatizované ex-
terní defibrilátory mají nově 
k dispozici strážníci Městské 
policie Otrokovice. Zařízení 
jsou certifikována k použití 
pro laickou veřejnost a jsou 
určena pro případy resuscitace 
jak dospělých, tak i dětí. Oba 
defibrilátory budou umístěny 
ve služebních vozidlech.

„Na přelomu dubna a května 
byli strážníci odborně proško-
leni a prošli praktickou zkouš-
kou, na jejímž základě získali 

certifikát k používání defibri-
látorů,“ uvedl velitel městské 
policie Tomáš Gromus.

Defibrilátor se používá při 
náhlé poruše funkce srdce. 
Včasné podání elektrického 
výboje do srdečního svalu (de-
fibrilace) může zachránit život. 
Včasná defibrilace významně 
zvyšuje pravděpodobnost účin-
nosti resuscitace a šanci posti-
ženého člověka na přežití. Při 
poskytování laické první po-
moci před příjezdem zdravot-

nické záchranné služby je auto-
matizovaný externí defibrilátor 
neocenitelným pomocníkem. 

„Součástí nákupu těchto za-
řízení je také cvičný modul, 
který se bude využívat při pre-
ventivních akcích, jako jsou 
například besedy se seniory, se 
žáky základních, mateřských 
škol a podobně,“ doplnil veli-
tel. 

Pořízení defibrilátorů vyšlo 
na přibližně sto čtyřiatřicet tisíc 
korun.   (red)

strážníci mohou zachránit život díky defibrilátoru

Prvomájová veselice se 
vším všudy se konala  
1. května v přístavišti 
a v parku před Společen-
ským domem. V přístaviš-
ti, kromě dalšího programu, 
odemykal starosta Jaroslav 
Budek spolu s vodníky 
řeku Moravu. V parku se 
konala kulturní vystou-
pení, jako například Roz-
tančené kulišárny fešáka 
Pína (na snímku) či koncert 
Pavla Dobeše a Tomáše 
Kotrby. Nechyběly stánky 
s pouťovým zbožím a las-
kominy. (ano) 
 Foto: Martina 
 FojtíKová

Most u polikliniky přes řeku 
Dřevnici a most přes železnici 
mezi Otrokovicemi a Tluma-
čovem budou v následujících 
měsících procházet rekonstruk-
cí. Město Otrokovice bylo in-
formováno Ředitelstvím silnic 
a dálnic (ŘSD).

Práce na mostě u Městské 
polikliniky by měly být podle 
předpokladu dokončeny v říj-

nu. Ačkoliv opravy doprová-
zejí určitá dopravní omezení, 
je na vozovce zachován obou-
směrný provoz po celou dobu 
oprav. V úterý 24. dubna byly 
zahájeny práce na rekonstruk-
ci mostu přes železniční trať 
mezi Otrokovicemi a Tluma-
čovem. V tomto případě čelí 
řidiči významnějšímu doprav-
nímu omezení – celkové uza-

vírce silnice č. I/55. Nákladní 
doprava je svedena na dálnici, 
osobní auta jezdí přes Baťov. 
Předpokládané uvedení mostu 
do provozu uvádí ŘSD do kon-
ce října s tím, že dokončovací 
práce budou trvat až do polovi-
ny roku 2019. Otrokovická rad-
nice žádá řidiče, aby dbali pře-
chodného dopravního značení, 
děkuje za pochopení.  (ste)

v dubnu začaly rekonstrukce dvou mostů

Celkem čtyři vraky vozidel se 
v uplynulých týdnech podařilo 
odstranit z území města Otroko-
vice. Dlouhodobě stojící vozidla 
na parkovištích ve městě budou 
i nadále posuzována, zda se sku-
tečně jedná o vrak a následně 
na základě rozhodnutí správního 
orgánu odstraňována z místních 
komunikací. „Podařilo se nám 
najít způsob, jak vraky z parko-
višť nechat odstranit. Občané Ot-
rokovic si dlouhodobě stěžovali, 
že vraky zabírají místa na par-
kovištích a řidiči vozidel nemají 
kde parkovat svá vozidla,“ uvedl 
starosta Otrokovic Jaroslav Bu-
dek. 

Postup odstraňování vraků 
popsala Jaroslava Zimáková 
z odboru majetko-právního: 
„Město Otrokovice, jako vlast-
ník místních komunikací, podá 
návrh silničnímu správnímu or-
gánu na odstranění vraků z míst-
ních komunikací. Podkladem 
pro rozhodnutí správního orgánu 
je odborné posouzení technické-
ho stavu vozidel znalcem, který 
zhodnotí, zda se jedná o vrak 
či nikoliv. V kladném případě 
správní orgán pravomocně uloží 

povinnost odstranit vrak vozidla 
a odstavit jej mimo pozemní 
komunikaci. Pokud tak provo-
zovatel vozidla neučiní do dvou 
měsíců, město vrak odstraní.“

Dle zákona o pozemních ko-
munikacích je na místních ko-
munikacích mimo jiné zakázáno 
odstavovat silniční vozidlo, kte-
ré je pro závady v technickém 
stavu zjevně technicky nezpůso-
bilé k provozu. Současně musí 
být splněna podmínka, že obno-
vení způsobilosti by si vyžádalo 
výměnu, doplnění nebo opravu 
podstatných částí mechanismu 
nebo konstrukce silničního vozi-
dla. V případě, že budou splně-
ny obě podmínky současně, jde 
o vrak a s provozovatelem vo-
zidla může být na základě pod-
nětu vlastníka komunikace za-
hájeno správní řízení dle zákona  
č. 13/1997 Sb. 

Město Otrokovice aktuálně 
mapuje na základě vlastního še-
tření, činnosti Městské policie 
Otrokovice či podnětů občanů 
na svém území dalších přibližně 
deset dlouhodobě odstavených 
vozidel, u kterých bude ověře-
no, zda jde o vrak dle zákona. 

„Bohužel žádný právní předpis 
neomezuje dobu parkování (od-
stavení) vozidel na komunikaci. 
I kdyby vozidlo nemělo platnou 
známku technické kontroly, není 
možné vozidlo odtáhnout a není 
možné pouze na základě neplat-
né technické kontroly takové 
vozidlo považovat za vrak. Ka-
ždé takové vozidlo musí projít 
uvedeným procesem,“ vysvětlila 
Renáta Krystyníková z odboru 
dopravně-správního, proč nemů-
že město nechat odstranit každé 
zjevně nepojízdné vozidlo, které 
brání svým dlouhodobým stáním 
v parkování ostatních vozidel.

„V nastartovaném procesu 
budeme pokračovat. Vyzývám 
tímto majitele a provozovate-
le dlouhodobě odstavených či 
nepojízdných vozidel, aby tato 
vozidla odstranili sami. Za před-
pokladu naplnění zákonné defi-
nice vraku a nečinnosti provo-
zovatelů v souladu s vydaným 
správním rozhodnutím je město 
připraveno dlouhodobě stojící 
vozidla odstraňovat,“ uzavřel 
starosta. 

 romana stehLíKová,
 mluvčí města

Město začalo odstraňovat vraky ze svého území



Pomozte nám plnit sny seni-
orů. SENIOR Otrokovice byl 
poprvé vybrán mezi nejúspěš-

nější projekty, které podpoří 
společnost SODEXO pomocí 
veřejné sbírky. Uspěl s přáním 

pořídit elektrotříkolku pro své 
uživatele. Pomozte nám prosím 
v první části projektu i vy tím, 
že přispějete do veřejné sbírky 
a po jejím uzavření přispěje 
společnost SODEXO stejnou 
částkou, kterou se takto podaří 
vybrat. Přispívat můžete až do 
31. července a my vám za to 
budeme velmi vděční.
Tři kroky, jak lze přispět
• Navštivte webové stránky 
www.plnime-prani-seniorum.cz
• Vyberte si přání (ideálně 
naše)
• Rozhodněte se, kolik chcete 
přispět a zvolte způsob platby.
 ing. Aranka MedKová 
 PeKárKová, ředitelka, 
 seniOR Otrokovice

OtrOkOvické
nOviny4

1. na takto označeném parkovišti:
a) může zastavit a stát pouze vozidlo Policie ČR
b) mohou zastavit a stát pouze vozidla vybavená 
zvláštním výstražným světlem modré barvy
c) smí zastavit a stát i jiné vozidlo než pro které je 
vyhrazeno. Doba zastavení a stání nesmí překro-
čit tři minuty, nesmí dojít k ohrožení a omezení 
ostatních účastníků provozu na pozemních ko-
munikacích a omezení řidičů vozidel, pro které 
je parkoviště vyhrazeno.

2. na druhém sedadle motocyklu se smí přepravovat osoba:
a) starší 15 let, přitom se musí dotýkat nohama stupaček, to ne-
platí pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm a osobu, která 
tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského 
potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe.
b) starší 10 let
c) starší 12 let, přitom se musí nohama dotýkat stupaček.

3. Řidič motocyklu je povinen:
a) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasa-
zenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu
b) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasa-
zenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu 
podle zvláštního právního předpisu. To neplatí pro řidiče, který 
nemůže užít ochrannou přilbu ze zdravotních důvodů. Zdravotní 
důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě pří-
padů, kdy aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých 
zdravotních potížích projevujících se v naplnění zdravotních 
důvodů. Toto potvrzení musí mít řidič u sebe a na požádání poli-
cisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole.
c) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasaze-
nou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu po-
dle zvláštního právního předpisu. To neplatí pro řidiče mopedu, 
jehož konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h.

 správné odpovědi najdete na straně 10

BezPečný doPrAvní Prostor

In
z

e
r

c
e  

 
 
 

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

Pondělí 4. června od 19 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
Jedinečný koncert v Otrokovicích! Municipální orchestr ruských lidových nástrojů

Struny ruSi 
z Jaroslavle, úspěšně vystupující například ve Finsku, Švédsku, Německu, Francii. 

Přijďte na koncert virtuosů. Vstup zdarma

Letošní rok bude již 11. sezo-
nou, kdy se mohou řidiči a cyk-
listé setkávat na komunikacích 
v našem regionu s hlídkami 
dětské policie. Projekt Dětská 
policie je dlouhodobým poči-
nem města Otrokovice, který 
se ve spolupráci s PČR a měst-
skou policií zaměřuje na zvy-
šování bezpečnosti silničního 
provozu. 

Děti čtvrtých a pátých roční-
ků základních škol se v průbě-
hu května a června opět postaví 
po boku „opravdových“ poli-
cistů při výkonu silničních kon-
trol. Budou se při tom zamě-
řovat na zákaz požití alkoholu 
a jiných omamných látek před 
jízdou nebo během ní, na dodr-
žování povinnosti celodenního 
svícení a používání bezpeč-

nostních zádržných systémů 
a na technický stav a povinnou 
výbavu vozidel. V rámci Dět-
ské policie bývá každoročně 
zkontrolováno dvě stě až tři 
sta řidičů. Těm, u nichž dojde 
ke zjištění přestupku, udělují 
většinou samotné děti alter-
nativní tresty, v závažnějších 
případech přestupky řeší sa-
motní policisté nebo strážníci. 

Naopak řidiči, u kterých hlíd-
ky neodhalí žádné pochybení 
nebo přestupek, jsou odměněni 
drobnými dárky od sponzorů 
projektu. Těšíme se, že se s ně-
kterými z vás v průběhu jarních 
měsíců na komunikacích se-
tkáme, přičemž nebude nutné 
přistoupit k udělení jakékoliv 
pokuty.   Lenka ŽeMLová, 

 odbor dopravně-správní

dětská policie zahajuje druhé desetiletí své existence

obyvatelé si připomněli pietním aktem konec války

čestná salva. slavnostní připomenutí konce 2. světové války doprovodila Vojenská dechová hudba 
Olomouc. Přítomni byli například také výsadkoví veteráni či Klub vojenské historie, který zajistil 
čestnou salvu.  Foto: Martina FojtíKová

Letos uplynulo třiasedmdesát 
let od konce 2. světové války. 
Osmý květen jako Den osvobo-
zení byl v České republice vy-
hlášen státním svátkem. Město 
Otrokovice bylo osvobozeno  
3. května 1945 ruskými a ru-
munskými vojáky a k této pří-
ležitosti byla uspořádána vzpo-
mínková akce, kde si občané 
města připomněli, že svoboda 
byla vykoupena životy ostat-
ních. Věnce a kytice položili 
představitelé Otrokovic a vý-
znamní hosté ve středu 2. květ-
na u pomníku válečných hrdi-
nů na náměstí 3. května. Dále 
uctili památku u pomníku 2. 
světové války a u pamětní des-
ky letce genmjr. Aloise Šišky 
v Kvítkovicích. 

Ke slavnostnímu aktu přijal 
pozvání generální konzul Rus-
ké federace Alexandr Nikola-
jevič Budajev a atašé Ruské 
federace Arťom Indyčenko. 
Dalšími neméně významnými 

hosty byli předseda Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR 
Radek Vondráček, primátor 
slovenského města Partizánske 
Jozef Božik, členka Rady Zlín-
ského kraje Michaela Blahová 
a starostové okolních obcí. Pi-
etního aktu se zúčastnily de-
sítky občanů z řad veřejnosti.  
„Jsem rád, že oslavy získávají 
znovu svůj pravý smysl. Kaž-
dým rokem se snažíme k této 
příležitosti připravit důstojný 
pietní akt tak, abychom dali 
najevo, že nám minulost není 
lhostejná,“ sdělil starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek.

Slavnostní připomenutí kon-
ce 2. světové války doprovodi-
la Vojenská hudba Olomouc. 
Po pietním aktu v Otrokovicích 
se k uctění památky osvobo-
ditelů vydala delegace k polo-
žení kytic u pomníků padlých 
do Halenkovic a Žlutavy.

 romana stehLíKová,
 mluvčí města

 

 

 

 

 

 


v senioru by rádi pořídili rikšu na projížďky po okolí
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Členové Mysliveckého spolku 
Skalka i jejich rodinní přísluš-
níci se opět v rámci Dne Země 
zapojili do prospěšné činnos-
ti. Po dohodě s pracovníky 
Povodí Moravy, s. p., si dne  
7. dubna naplánovali brigádu, 
na které hodlali vyčistit břehy 
říčky Dřevnice protékající na-
ším městem. Za krásného jarní-
ho počasí se podařilo vysbírat 
odpadky na trase od velkého 
splavu u zahrádkářské kolo-
nie na Újezdech až k soutoku 
Dřevnice s Moravou, tj. vzdá-
lenost cca 3,5 kilometru. Mezi 
odpadky převládaly plastové 
a skleněné lahve, igelity růz-
ných velikostí a formátů, papí-
ry, útržky látek, plechové a ko-
vové předměty.

„Po předloňském a loňském 
pozitivním ohlasu jsme se roz-
hodli po dohodě s pracovníky 
Povodí Moravy, s. p., tuto akci 
opět zopakovat. Na jednu stra-
nu máme radost, že objemově 
větších odpadků výrazně ubylo. 
Na straně druhé přetrvává při 
pohledu na téměř dvacet nasbí-
raných pytlů s odpadky všeho 
druhu stále určitý smutek nad 
tím, že si někteří občané nedo-
kážou vážit hezkého prostředí 
kolem sebe. A v případě nálezu 
několika rozbitých skleněných 
lahví poblíž cyklostezky přímo 
ohrožují její uživatele – nejen 

cyklisty, ale i chodce, kteří tuto 
stezku využívají k procházkám 
třeba s dětmi anebo zvířecími 
mazlíčky. Zranění skleněným 
střepem v případě pádu anebo 
proběhnutí přes něj není určitě 
nic příjemného jak pro člověka, 
tak pro jeho čtyřnohého příte-
le,“ zamýšlí se nad nezodpo-
vědností předseda spolku Karel 
Sedláček a zároveň dodává: 
„Už teď jsme se dohodli, že 
akci za rok opět zopakujeme. 
Vzhledem k tomu, že jsme 

před pěti lety přišli o honitbu 
v Otrokovicích a tím možnost 
provozovat mysliveckou čin-
nost, snažíme se spolu se za-
hájením plesové sezony naší 
tradiční mysliveckou zábavou 
pořádanou na začátku listopadu 
alespoň touto formou přispět 
ke zlepšení životního prostře-
dí i rozvoji kulturního života 
v našem městě.“ 

 jan BUjáčeK,
 člen Mysliveckého spolku 
 skalka Otrokovice

Také v letošním roce připravilo 
DDM Sluníčko Den Země, kte-
rý se konal v neděli 22. dubna 
v parku před poliklinikou. Pře-
devším rodiny se mohly bavit 
při přírodovědně zaměřených  
hrách i při spoustě dalších 
atrakcí pro děti i dospělé. 

„Den Země je v moderním 
pojetí ekologicky motivovaný 

svátek, k jehož příležitosti při-
pravujeme aktivity pro rodiny s 
dětmi. V parku budou pro děti i 
dospělé připraveny hry, tvoření 
i soutěže,“ přiblížila organizá-
torka akce a pracovnice DDM 
Sluníčko Jana Bárová. Pozor-
nost kolemjdoucích táhl napří-
klad včelí plást za průhledným 
sklem (na snímku).  (ano)

3. 6., 15–19 hodin
park u polikliniky, v případě 
nepříznivého počasí Otroko-
vická BESEDA
velká narozeninová oslava
Oslavte společně s námi 40. 
výročí DDM Sluníčko a užij-
te si program plný zábavy. 
Balónková show, vystoupí 
kouzelník Maverick, k posle-
chu a tanci bude hrát kapela 
Pexeso. Těšit se můžete také 
na přehlídku kroužků DDM, 
skákací hrad, jízdu na koni 
a spoustu dalších zajímavých 
aktivit. Celou akci moderu-
je textař a hudebník Ziggy 
Horváth. 
Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.
Vstup zdarma

5. 6.,  9–11 Berušky, od 15 ho-
din ostatní kroužky

táborová základna Štěrkoviště
rozlučka s kroužky 
z Cvč Baťov
Závěrečné setkání dětí, rodičů 
a vedoucích kroužků na tábo-
rové základně. Venkovní hry, 
tvoření, sladké překvapení 
a táborák.
Kontakt: kozeluhova@ddm-
slunicko.cz tel.: 734 235 964
Vstup zdarma

13. 6., 10–12 Berušky, Opič-
ky, 15–19 hod. ostatní kroužky
dětské dopravní hřiště
rozlučka s kroužky 
z ddM trávníky
Na dětském dopravním hřišti 
se uskuteční zábavná rozlučka 
se školním rokem. Autíčka, 
koloběžky výtvarná dílnička.
Kontakt: barova@ddmslunic-
ko.cz, tel. 739 075 711.
Vstup zdarma

do 22. 6., v otevírací době
Otrokovická BESEDA
výstava – sluníčko 
pro všechny již 40 let 
Výstava k příležitosti 40. vý-
ročí DDM Sluníčko, která 
bude mapovat naše kroužky, 
akce a tábory. Nabídne pohled 
na DDM z minulosti do sou-
časnosti.
Kontakt: dolezalova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 075 716
Vstup zdarma

Celý červen, všední dny  
15–19, svátky, víkendy, prázd-
niny 10–19 hodin
dětské dopravní hřiště
dopravní hřiště pro veřej-
nost
Bližší informace na www.
ddmslunicko.cz 
Kontakt: dolinova@ddm-
slunicko.cz, tel.: 739 615 256
Vstup zdarma
 těší se na vás ddM sluníčko 

Duchovní léčitelství, výklad karet, horoskopy...

  ASTRO – MINERÁL
   Otrokovická BESEDA 9.–10. června, 9–17 hod.
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FArní KosteL sv. vojtěChA
18.00–18.45 Bohoslužba s doprovodem dětské scholy „Hvězdič-
ky“
19.00 Slavnostní přivítání 
19.05–19.50 Koncert maďarského souboru Vox Humana
20.00–20.15 Návrat domů – pantomima
20.15–22.40 Volná prohlídka kostela – možno využít průvodce
22.40–23.00 Závěr večera – poděkování s chválovými písněmi

doprovodný program 19–22 hodin:
Ruční přepisování Bible aneb Staň se spoluautorem 
Bible otrokovické
Ochutnávka mešního vína 
Posezení v sále pod kostelem při kávě a čaji, aktivity pro děti
Vstup na věž a zvonici kostela
Zapal svíčku za toho, koho máš rád

KosteL sv. MiChAeLA
18.00–20.15 Volná prohlídka kostela 
20.30–21.00 Farářovy kytarové pokusy – půlhodinka při 
kytaře s farářem P. Josefem Zelinkou 
21.00–22.00 Volná prohlídka kostela

KAPLe sv. Anny KvítKoviCe
18.00–18.30 Májová pobožnost 
21.00–22.00 Volná prohlídka kostela

desátá noc kostelů
V pátek 25. května se v naší 
zemi již podesáté otevřou brá-
ny chrámů pro širokou veřej-
nost. Zatím je registrovaných 
více než 1 300 kostelů a mod-
liteben, mezi nimiž jsou i tři 

naše kostely v Otrokovicích. 
Přijměte srdečné pozvání buď 
na prohlídku našich sakrálních 
staveb, nebo na jakýkoliv pro-
gram, který nabízíme.
 P. josef zeLinKA, farář 
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
výměny, prohlídky Baxi, Ferroli, 

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

Projekt Komunitní plánování 
sociálních služeb na Otroko-
vicku (KPSS) vytváří a pod-
poruje síť služeb odpovídající 
ch potřebám místních občanů, 
možnostem poskytovatelů 
a zadavatelů sociálních slu-
žeb. V rámci projektu se po-
řádají veřejná setkání, která 

mají za cíl najít shodu na tom, 
jak postupovat v oblasti po-
skytování sociálních služeb. 
Jedno ze setkání se konalo  
9. dubna.

Setkání iniciovali manažeři 
projektu spadajícího pod měs-
to Otrokovice a pozvali na něj 
jak odbornou, tak laickou ve-

řejnost. Program byl zahájen 
prezentací objasňující pojmy 
z oblasti komunitního pláno-
vání a seznámením účastníků 
s organizacemi poskytujícími 
sociální služby na Otrokovic-
ku. 

Součástí setkání byl 
workshop, jehož výsledkem 

byly podnětné nápady a při-
pomínky.  

„Na pěti stanovištích byli 
připraveni odborníci na da-
nou oblast – senioři, osoby se 
zdravotním postižením, osoby 
s duševním onemocněním, ro-
diny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, kteří 

zapisovali podněty a odpoví-
dali na dotazy veřejnosti. Ty 
byly na závěr prezentovány 
a následně budou využity pro 
tvorbu komunitního plánová-
ní,“ uvedl projektový mana-
žer KPSS Josef Zdražil.  

 romana stehLíKová,
 mluvčí města

Uskutečnilo se další veřejné setkání ke komunitnímu plánování

Myslivci sbírali odpadky po nepořádných lidech

den země se slaví po celém světě, i v otrokovicích

Upozorňujeme čtenáře, že z technických důvodů bude 
31. KvětnA a 8. až 15. červnA 

uzavřena pobočka Městské knihovny Baťov. 
využít bude možné služeb hlavní půjčovny, 

nám. 3. května 1340.  
                                                   děkujeme za pochopení
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Foyer kinosálu + bar, do 22. 6., vstup volný
sLUníčKo Pro vŠeChny jiŽ 40 Let
Pestrá výstava k příležitosti 40. výročí Domu dětí 
a mládeže Sluníčko Otrokovice. Aktivity DDM Slu-
níčko od minulosti po současnost. Zájmové kroužky, 
nejrůznější akce, oblíbené dětské tábory. 

Městská galerie, do 24. 6., vstup volný
Antonín tesAŘ – 
výstAvA AnALoGovýCh FotoGrAFií
Antonín Tesař se věnuje především portrétu, okrajo-
vě i zátiší. Osobitý pohled na současný svět viděný 
dekadentní optikou – často pracuje s odkazy na nábo-
ženská a antická témata. Inspirací jsou mu i díla svě-
tového malířství (F. Goya, G. Arcimboldo, H. Bosch 
a další), s nimiž nakládá jako poučený postmodernista 
velmi volně a svobodně. 

pondělí 4. 6., 19 hod., velký sál, vstup volný
Město Otrokovice zve na jedinečný koncert
strUny rUsi
Ruský orchestr lidových nástrojů Struny Rusi z Jaro-
slavle má v repertoáru slavná díla populární klasické 
hudby ruských a zahraničních skladatelů i oblíbené 
melodie z oblasti popové či jazzové hudby. Špičkové 
výkony virtuosů na harmoniku, balalajku či domru. 
Se souborem vystupuje jako sólistka Tatyana Se-
mushina, přední interpretka ruských lidových písní. 

Hlavním dirigentem a uměleckým vedoucím souboru 
je zasloužilý umělec Ruské federace Evgeny Ageev.

sobota, neděle 9.–10. 6., 9–17 hod., velký sál + foyer, 
vstupné na místě 50 Kč
Dan Čagánek pořádá Astro MineráL
Unikátní výstava přírodnin, fosilií a šperků, spojená 
s esoterikou a duchovním léčitelstvím. Nákup a pro-
dej minerálů, zkamenělin, mušlí a výrobků z polo-
drahokamů. Po oba dny je připravena řada přednášek 
na téma psychotroniky, jasnovidectví, věštění a léči-
telství. Přední osobnosti astrologie, numerologie, bio-
troniky, chiromantie či výkladů karet. Bohatá nabíd-
ka esoterické literatury a poradenství z oblasti zdraví 
a duše. Makrofotografie minerálů Petra Fuchse.

neděle 10. 6., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, 
občerstvení
náMěstí 2018 – GAiA + vyMeteno
Start 3. ročníku letního cyklu koncertů. GAIA byla za-
ložena r. 1992, má vlastní rockovou tvorbu. V. Vavru-
ša – sólo kytara, M. Koplík – basová kytara, L. Škol-
ný – bicí, zpěv a D. Kvasnička – sólo zpěv. V r. 2016 
přibyl bubeník a později hráč na klávesy F. Doležal. 
VYMETENO vzniklo v DDM Sluníčko roku 2016. 
Skladby zahraničních i domácích interpretů ve vlast-
ních aranžích. Aktuální sestava: N. Hastíková – baso-
vá kytara, R. Navrátil – bicí, M. Láníková – klávesy,  
Š. Riessler – klarinet, E. Riesslerová – housle a zpěv.

pátek 22. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 300 Kč
Lukáš Vyvlečka a travesti skupina Screamers uvádí
sCreAMers – tv UPoUtávKA
Screamers pobaví zbrusu novou show, ve které na-
jdete opět skvělé imitace domácích a zahraničních 
zpěváků i řadu vtipných scének a parodií. Tento-
krát vytvořila speciální televizní stanici pro ty, kte-
ří nemají čas sledovat obsáhlé upoutávky a přitom 
chtějí být stále in. A pokud vydržíte až do kon-
ce, můžete zavolat řediteli TV panu Černému  
(602 322 594), svůj dotaz či názor. :-)

neděle 24. 6., 16 hod., náměstí 3. května, vstup volný, 
občerstvení
náMěstí 2018 – MUsiCA AnGeLiCA
Úžasný recitál dvou talentovaných dam, Magdalény 
Malaníkové (zpěv) a Lucie Fajkusové (harfa). Zazní 
irské balady, lidovky, písně z oblasti rocku, popu, 
muzikálů, ale i šansony. Jako host vystoupí nadějný 
akordeonista Fanda Dominec. 

Městská galerie, 25. 6.–12. 8., 
vernisáž 26. 6. v 17 hod., vstup volný
KáMen MLUví 
Výstava Klubu přátel historie města Otrokovice. 
Drobné kamenné plastiky a artefakty regionu Otroko-
vicka (kříže, boží muka a sochy) a jejich historie ob-
razem i v trojrozměrných exponátech. Stručné před-
stavení práce restaurátora kamene. Vernisáž uvede 
předseda Klubu přátel historie města Otrokovice Petr 
Klokočka za účasti restaurátorky Pavly Hradilové. 

Připravujeme na červenec:
8. 7. Náměstí 2018 – PKM/The Shadows Revival, 
13.–15. 7. Otrokovické letní slavnosti, 22. 7. Náměstí 
2018 – Suk Volok

Kino
Připravujeme kino na červenec:
Letní kino 13. a 14. 7. v parku u polikliniky v rámci 
Otrokovických letních slavností.

zájezdy
sobota 16. 6., cena zájezdu 400 Kč
PodhájsKA – oblíbený zájezd do termálních láz-
ní. Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice 
U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 5.40 
Otrokovice náměstí MHD (u BESEDY). Vstupné 
do lázní si platí každý sám. Rezervace a platba osobně 
v TIC nebo na tel. 571 118 103.

nový web otrokovické Besedy: 
www.otrokovickabeseda.cz

ČERVEN
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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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Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 
3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.otrokovickabeseda.cz,   kontakt: predprodej@otro-
kovickabeseda.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.

Pokud jste nedostali Otroko-
vické noviny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v Turistickém in-
formačním centru od 28. května. 
Chyby v distribuci hlaste redakci,  
tel. 571 118 104, e-mail: redak-
ce@otrokovickenoviny.cz

turistické informační centrum nově nabízí jízdenky 
na vlaky společnosti ArrivA. 

více na tel.: 571 118 103

Taneční skupiny z Otrokovické BESEDY se 21. dubna zú-
častnily mezinárodní taneční soutěže Talent Awards v Pra-
ze, kde získala skupina KHARIDA 1. místo v kategorii 
dospělí a skupina SAFIRA 2. místo v kategorii juniorky. 
Zvítězily nad skupinami z Polska, Chorvatska a Ukrajiny. 
Oběma skupinám gratulujeme.  Lenka nAvrátiLová 
 foto: archiv skupin

úspěchy orientálních tanečnic 

otrokovická BesedA 
má nové logo
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otroKoviCKé noviny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. vy-
davatel: Otrokovická BESEDA, s.  r.  o., IČO: 255 138 85. registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý 
předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 5. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě  
Otrokovice a na určená místa. zdarma – neprodejné. redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. květ-
na 1302, 765 02 Otrokovice,  tel.: 571 118 104, e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz.  redakční rada: 
Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Ing. Anna Novotná, Ing. Filip Pastuszek, Bc. Michal Petřík, Bc. Romana 
Stehlíková, Filip Šimek, Mgr. Jiří Veselý. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. inzerce: zákl. cena: 20 Kč/
cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz. Graf. úprava: Ing. Anna Novotná.  
tisk: HART PRESS, spol. s  r. o. distribuce: Česká pošta, s. p. nevyžádané příspěvky se nevracejí. 

inzerCe

Pivnice VELKÝ BAZAR, tř.  
T. Bati 1553 v Otrokovicích  nabízí 
práci, servírky/číšníka na HPP, VPP. 
Bližší informace na 
tel. čísle 777 565 760 nebo přes
e-mail: velkybazar@email.cz .

Mladý talentovaný designér 
se širokým tvůrčím záběrem 
a neobyčejně bohatými zkuše-
nostmi v oboru. Magistr umění 
Rostislav Zapletal je autorem 
nového loga kongresového 
a kulturního centra Otroko-
vická BESEDA. Nová značka 
evokuje propojení stylizované-
ho srdce a baťovského písme-

ne B, nahradí již přežité logo. 
„Jsem velmi rád, že už se nám 
povedlo zrealizovat nové logo 
naší firmy. I nové moderní logo 
zapadá do naší koncepce ještě 
většího zviditelnění Otroko-
vické BESEDY, na kterém mi 
velmi záleží,“ uvedl jednatel 
Otrokovické BESEDY Filip 
Pastuszek.  (red)

děti při akademii předvedly, co už umí

Dojatí rodiče i prarodiče. Děti možná napřed trochu bázlivé, ale 
nakonec hrdé na to, jak krásně se jim podařilo zazpívat, zatančit, 
zahrát. V úterý 10. dubna se konala Slavnostní akademie Mateřské 
školy Otrokovice. Děti vystupovaly před plným sálem Otrokovic-
ké BESEDY a předváděly, co s učitelkami nacvičily.  (ano)
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 8. června od 16.30 hod., hřiště u sokolovny 
UKončení ŠKoLního roKU s táBoráKeM 
Opékání špekáčků a závěrečné skákání na nafukovacím koberci 
airtrack. Zve TJ Jiskra, odbor SPV.

23. června, start 9 hod., nám. 3. května, cíl cca 13 hod., MeÚ Dubnica nad Váhom
CyKLojízdA – III. ročník cyklojízdy Otrokovice – Dubnica nad Váhom, délka 
trati 80 kilometrů.  Přihlášky do 30. května pomocí formuláře na webu www.otroko-
vice. cz či e-mailu cyklojizda@otrokovice.cz. Pro takto přihlášené je zajištěn převoz 
osobních věcí a odvoz zpět do Otrokovic. Registrace bude možná i před startem. 

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

Tahle myšlenka mi prvně bleskla 
hlavou po milém setkání tehdejší sta-
rostky Radky Matuszkové s vnučkou 
Jana Antonína Bati paní Dolores Bata 
Arambasic a vnukem Nelsonem Ba-
tou de Oliveira v květnu 2007. Vrátila 
se, když jsme si letos v začátku dubna 
připomínali 142. výročí narození To-
máše Bati, velmi významné osobnosti 
pro naše město i pro celý stát. Uvědo-
mil jsem si, že na Tomáše Baťu vzpo-
mínáme každoročně bez pochybností, 
automaticky, bez výhrad – na rozdíl 
od jeho nevlastního bratra Jana An-
tonína Bati, taktéž mimořádně vý-
znamné osobnosti. Je to vůči němu 
spravedlivé?

Tomáš Baťa, zakladatel. On byl 
na počátku neuvěřitelného příběhu 
koncernu Baťa. Byl to především on, 
kdo značce položil pevné základy, 
vybudoval výrobní závody a nasmě-
roval firmu Baťa mezi celosvětové 
obuvnické giganty. Po jeho předčas-
ném úmrtí po pádu letadla v Otro-
kovicích 12. července 1932 převzal 
společnost za pomoci tehdejších To-
mášových spolupracovníků Domini-
ka Čipery, Huga Vavrečky a dalších 
nevlastní bratr Jan Antonín Baťa. 
Přestože na něj archivy vzpomínají 
všelijak, jeví se jako nanejvýš jisté, že 
svůj nelehký úkol zvládl. Ba co více, 
zvládl ho skvěle. Nejenže se rozvoj 

a expanze firmy nezastavily, dokonce 
zrychlily! Firma Baťa rostla. A že byl 
Jan Antonín Baťa v něčem svůj? To 
jsme přeci každý … 

Naše město rostlo za obou Baťů. 
Jak Tomáš, tak Jan Antonín měli 
na rozvoji Otrokovic obrovský podíl. 
Známé a slavné je unikátní splavnění 
kopce Tresného, na kterém oba spo-
lupracovali. Není taky bez zajíma-
vosti, že všechny významné stavby 
baťovské éry v Otrokovicích, v čele 
se Společenským domem, vznikly až 
po úmrtí Tomáše, za Jana Antonína. 
Bezpochyby je oba plánovali společ-
ně. 

Osud Jana Antonína zle pozname-
nala válka, obava o firmu a vyčerpá-
vající snahy o její uchování před zná-
rodněním. Nepomohlo mu následné 
směřování Československa, které se 
k tomuto člověku hezky nezachova-
lo. Ale doba se naštěstí mění a o Janu 
Antonínovi již znovu mluvíme, píše-
me a oceňujeme jeho úspěchy. Ale, 
na rozdíl od Tomáše, tam mnozí stále 
mají to ale…

Mějme úctu k oběma, Tomáši 
i Janu Antonínovi, oba jsou čestnými 
občany Otrokovic a dle mne si to za-
slouží! Bez jakéhokoliv ale. Nebo to 
vidíte jinak? ing. Milan PLesAr,
 zastupitel města Otrokovice
  i Zlínského kraje

doPis zAstUPiteLe

tomáš Baťa? jan Antonín Baťa? važme si obou Je mi velikou ctí, že jménem města 
Otrokovice mohu mezi námi přivítat 
vzácnou návštěvu, rodinu Jana Anto-
nína Bati. Otrokovice si nesmírně váží 
možnosti přivítat tyto vzácné hosty při 
příležitosti 120. výročí narození Jana 
Antonína Bati, a to především proto, že 
Otrokovice Janu Antonínovi za mnohé 
vděčí. Vlastně můžeme bez nadsázky 
říci, že mu vděčí za svou současnou po-
dobu. 

Dnes už jen málokoho při návštěvě 
Otrokovic napadne, že ještě počátkem 
20. století bylo toto město jen relativ-
ně malou zemědělskou obcí. Tam, kde 
v současnosti jsou budovy bývalých Ba-
ťových pomocných závodů, velkolepá 
architektura Společenského domu nebo 
obytné čtvrti charakteristických ba-
ťovských domků, byly tehdy jen velmi 
nekvalitní, silně podmáčené pastviny. 
V Otrokovicích v průběhu třicátých let 
doslova na zelené louce vyrostlo celé 
průmyslové město. A nemalou zásluhu 
na tom má právě tehdejší šéf firmy Jan 
Antonín Baťa, čestný občan Otrokovic.

Historie nebývá vždy spravedlivá 
a památka na mnohé osobnosti bývá 
někdy notně zkreslena. Tak je tomu 
i v případě Jana Antonína Bati, který 
po tragické smrti nevlastního bratra To-
máše, zakladatele firmy a velkého vizi-
onáře, převzal kormidlo podniku, aby 
jej pevnou rukou vedl. Osvědčil při tom 
kromobyčejné schopnosti, v nichž si 

s bratrem nikterak nezadal. V době hlu-
boké hospodářské krize i v pozdějších 
časech předválečných nejistot se mu 
dařilo nejen realizovat většinu Tomášo-
vých nedokončených vizí, ale namnoze 
tyto vize aktivně rozíjet a velmi často 
i velkoryse překračovat. Proto říkáme-
-li, že Tomáš Baťa je zakladatelem, pak 
jedním dechem musíme dodat, že Jan 
Antonín Baťa je skutečným budovate-
lem celosvětového gigantu, koncernu, 
o kterém se před druhou světovou vál-
kou říkalo, že jej ve velikosti předčí jen 
jediný koncern na světě – americký Ge-
neral Motors. 

Přes toto vskutku monumentální dílo 
zůstává dodnes Jan Antonín v pomysl-
ném stínu svého bratra Tomáše. Svou 
vinu na tom určitě nese jeho nespraved-
livé obvinění ze spolupráce s okupační 
mocí v protektorátu Čechy a Morava, 
ostrá soutěž s konkurenčními výrobci 
ve Spojených státech, ale v neposlední 
řadě i lidská malost některých česko-
slovenských politiků, kteří ačkoli dobře 
znali zásluhy Jana Antonína o podpo-
ru domácího odboje, mlčeli po válce 
k zjevnému bezpráví. Jan Antonín Baťa 
tak byl nucen začít znovu. Dílo, které 
vybudoval v Brazílii, kam byl nucen 
za války přesídlit, svědčí o jeho nezdol-
nosti a skutečné lidské velikosti. 
(Projev starosty Jaroslava budka při 
nedávné návštěvě potomků J. A. bati 
v Otrokovicích, redakčně kráceno)

z projevu u příležitosti návštěvy potomků 
j. A. Bati v otrokovicích 

Zahrádkáři z Otrokovic – Radovánek srdečně zvou  
všechny děti i dospělé na 

zAhrádKáŘsKý den, 
který pořádají v sobotu 9. června. Začátek cesty pohádkami  
bude ve 13 hodin u splavu na řece Dřevnici. Na procházce 
pohádkami a také v cíli budou děti soutěžit. Na konci ces-
ty bude občerstvení pro děti a dospělé i opékání špekáčků 
až do večera.  těší se pořadatelé z čZs Radovánky

Čím více se blíží termín říj-
nových voleb, tím zajímavější 
články se objevují v různých 
sdělovacích médiích politic-
kých stran působících v na-
šem městě. Tištěná média, ale 
i elektronická, jako je napří-
klad Facebook, nás zásobují 
informacemi, které jsou „zaru-
čeně“ detailní a spravedlivé. Je 
však potřeba si položit otázku, 
zda je tomu tak opravdu vždy?!

Pro svůj článek jsem si vy-
bral dvě informace, jejichž 
způsob interpretace mě mrzí. 
Tou první je zkreslená infor-
mace o indexu kriminality 
v našem městě. Druhou je sdě-
lení o laxním přístupu radnice 
v řešení problematiky zápachu 
v Otrokovicích. Tento článek 
není v žádném případě o tom, 

zda je v Otrokovicích málo, 
nebo hodně bezpečno a zda 
by mohlo či nemohlo být víc. 
Zda nám to tu více či méně za-
páchá. A kdo pro to něco dělá 
a nedělá. Jde spíše o to, jakým 
způsobem lze pracovat s infor-
macemi a jak je lze veřejnosti 
podat.   

Asi jste četli o tzv. Mapě 
kriminality (www.mapakrimi-
nality.cz), která detailně popi-
suje vývoj indexu kriminality 
ve městech napříč Českou re-
publikou. Ve stejném článku 
jste si také mohli přečíst, že 
index kriminality v Otrokovi-
cích je HORŠí než například 
ve městech, jako je Zlín, Kro-
měříž či Uherské Hradiště. 
Po detailní analýze komplet-
ních dat, které webová strán-

ka nabízí v letech 2013–2017 
(souhrnné statistiky za celý 
rok), zjistíte následující. Ne-
jenom, že město Otrokovice 
je ve srovnání s výše zmiňo-
vanými městy NEJLEPŠí, co 
se indexu kriminality týče, ale 
také, že hodnota tohoto inde-
xu se od roku 2013 do roku 
2017 snížila o téměř 48 %. To 
znamená, že počet trestných 
činů v našem městě KLESá. 
A za to jistě velký dík patří ze-
jména státní a městské policii 
v Otrokovicích.       

Co radnice dělá pro to, aby 
nám to tu tak nezapáchalo? 
Skutečně je dalším krokem 
ve snaze zápachu zamezit jen 
zpřístupnění formuláře, díky 
němuž lze zápach nahlásit? 
Skutečně kompetentní lidé 
nepoužívají svůj mozek, aby 
danou situaci vyřešili? Je stěží 

zpochybnitelným faktem, že 
město nemá v případě řešení 
zápachu z provozů na jeho úze-
mí ze zákona ŽáDNOU kom-
petenci. Vedení města dopo-
sud využilo většinu formálních 
a nemálo neformálních mož-
ností jak v komunikaci s kom-
petentními úřady, tak s provo-
zovateli, u nichž prokazatelně 
pachová zátěž vzniká. Město 
po celou dobu KONá všech-
no, co mu zákony a okolnosti 
dovolují. Pomohlo při organi-
zaci petice, opakovaně aktivně 
jedná s kompetentními úřady. 
Na základě vlastních zjištění 
je informuje o nových skuteč-
nostech a navrhuje dílčí řešení. 
V současné době představitelé 
města jednají s krajským úřa-
dem Zlín o USKUTEČNĚNí 
projektu monitoringu a identi-
fikace pachových a zdravotně 

závadných látek v Otrokovi-
cích. Cílem tohoto měření je 
popsat příčiny pachů v Otro-
kovicích a přiřadit je k jejich 
původcům.   

Ale na závěr je třeba sdělit 
i něco pozitivního. Tak napří-
klad projekt lékařské pohoto-
vostní služby již míří do finále. 
Množství práce, která mnohdy 
ani není vidět, se postupně 
zúročuje. Lze jistě namítnout, 
že vše dlouho trvá, ale vše chce 
svůj čas a hlavně podstou-
pit řadu jednání, která nejsou 
vždy jednoduchá. Užívejme 
tedy příjemné, na jaro až čer-
vencové teploty. A pokud se 
nějaký ten mráček objeví, ať 
je jen na nebi, nikoliv v po-
době zkreslených a neúplných 
zpráv.
ing. ondřej Wilczynski, Ph. d.,
 zastupitel města Otrokovice

doPis zAstUPiteLe

Buďme vůči sobě spravedliví!

SDH Kvítkovice zve na tradiční 

Kácení máje 
a zábavné odpoledne 

s dražbou máje
sobota 2. června, náves Kvítkovice

Kácení máje od 14 hod. Výtěžek dražby 
půjde na pomoc onkohematologicky 

nemocným dětem
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Vážení spoluobčané, 26. 4. 2018 byl schválen nový 
územní plán Otrokovic (ÚP). Byl jsem požádán  
předsedou spolku „Za lepší životní prostředí v Ot-
rokovicích“ Ing. J. Bořutou, CSc., abych na strán-
kách ON prezentoval stanovisko spolku k novému 
ÚP. Vyhověl jsem, neboť je dobré, když zaznívá 
celé spektrum názorů. Jde přece o město nás všech. 
Dle mého osobního názoru tak zásadní strategický 
dokument jakým je ÚP má být přijímán tak, aby ne-
byl „na úkor někoho“, ale vždy s ohledem na opráv-
něné zájmy občanů i podnikatelských subjektů. 

S ohledem na priority jsem souhlasil s před-
loženým ÚP. To však neznamená, že před-
ložený ÚP je zcela ideálním dokumentem.                                                                                                                                      
S vědomím závažnosti dopadu ÚP 
na životní prostředí se spolek  „Za lepší život-
ní prostředí v Otrokovicích“ zapojil v období 
2014–2018  do všech fází procesu návrhu a při-
pomínkování ÚP. Jeho schválení ve stávající 
podobě považujeme za velkou chybu z důvodů:                                                                                                                                        
1.) Formou námitek jsme se snažili ochránit ornou 
půdu, zelené plochy a zelené pásy kolem průmyslo-
vých zón. Celkem jsme podali 25 podnětů, z nichž 
byly zohledněny jen 3. Naše neúspěšnost byla tedy 
cca 88  %! Podobně neuspěli (v cca 86 % případů!) 
i jednotliví občané, kteří podali podněty vedoucí 
k udržení či zlepšení životního prostředí. V kontrastu 
s tím je cca 50% úspěšnost přijetí podnětů s negativ-
ním vlivem na životní prostředí, které podaly firmy.                                                                                                                                           
2.) ÚP vytvořil podmínky ke zbytnému záboru 
zemědělské půdy v Kvítkovicích a k výstavbě 
dalšího skladu pneumatik navzdory názorům řady 
občanů Kvítkovic. To bylo umožněno podivným 
rozhodnutím p. místostarosty Mgr. J. Veselého 
(ANO). Pan místostarosta ignoroval koncepční 
názory, které byly formulovány již v rámci ÚP 
schváleného v r. 1998 a opakovaně potvrzeny 
ve fázích zadání  návrhu (2014) a veřejného projed-
nání návrhu (2016), včetně stanoviska odborného 
zpracovatele ÚP Ing. arch. M. Hadlače, který ne-
doporučil v dané lokalitě průmyslovou zástavbu.                                                                                                              
3.) Při realizaci nového ÚP vidíme tato ma-
nažerská pochybení pana Mgr. J. Veselého.                                                                                                                                       
Nedokázal aktivně reagovat na obavy občanů, že 
další průmyslová výstavba v Kvítkovicích může 
mít negativní vliv na hodnotu přiléhajících nemo-
vitostí. Nedokázal zorganizovat před závěrečným 
schvalováním ÚP zastupitelstvem projednání  způ-
sobu vypořádání námitek občanů se zastupiteli 
a neumožnil, aby se ke způsobu vypořádání námi-
tek  občanů mohly vyjádřit odborné komise (po-
radní orgány RMO). Původní termín přijetí nového 
ÚP musel být 3x prodlužován a neodkomunikoval 
s veřejností závažnou skutečnost, že s vydáním no-
vého ÚP přestanou platit stávající regulační plány.                                                                                                                                           
   Samotný průběh projednávání a schvalování ÚP 
na jednání zastupitelstva byl zvláštní. Byl vzne-
sen  logický požadavek, aby se před závěrečným 
hlasováním mohli zastupitelé ještě zabývat způ-
sobem vypořádání námitek občanů na samostat-
ném zasedání, neboť toto vypořádání před schvá-
lením neprošlo diskusí. Účelem zasedání mělo být 
nalezení shody na vypořádání námitek občanů. 
Koaliční zastupitelé však tento postup odmítli.   
Je to dle našeho  názoru politická chyba, neboť nad 
podobou ÚP by se měla hledat vždy maximální 
shoda. Výsledkem je schválený ÚP, který ve své 
podobě odráží skutečnost, že vedení města a koa-
liční zastupitelé (až na pár čestných výjimek) nedo-
kážou vnímat, že mezi nejcennější hodnoty, které 
má naše společnost, patří zemědělský půdní fond. 
Nevnímají, že k potenciálním nevratným ztrátám 
přispěli svojí pasivitou a upřednostňováním parci-
álních privátních zájmů. 

Mrzí to. Všímejte si, prosím, kdo bude před ko-
munálními volbami hlásat, že mezi jeho priority pa-
tří udržitelné životní prostředí v Otrokovicích.     

 ing. jaromír hAnáK, 
 zastupitel Otrokovic                                                                         

doPis zAstUPiteLe

tak to i chodí v otrokovicích 
aneb Kritika nového 
územního plánu                                                                                                                    

Poslední kapkou k tomu je schvá-
lení nového územního plánu (ÚP)  
zastupitelstvem dne 26. 4. 2018. 
Šest let tento nejdůležitější do-
kument pro město a nás všechny 
tvořil najatý odborný projektant 
s úředníky města podle zákonů 
a předpisů. 

ÚP  řídí rozvoj města a výstavbu 
jakékoliv budovy, továrny, skladu 
i třeba parkoviště. Když v ÚP není 
váš pozemek označený pro stavbu 
rodinného domu, tak vám úřa-
dy nedovolí jej postavit. Naopak 
když je pole s obilím označeno 
pro výstavbu fabriky, nic jeho 
majiteli nezabrání ji tam postavit. 
Občané a firmy dávali své poža-
davky, námitky a připomínky, aby 
se vyhovělo jejich představám 
o využití jejich pozemků. Projek-
tant pak vyhodnocoval, jestli je to 
možné podle zákonů a nařízení.  
Jenže tu byl podle zákona ještě 
určený zastupitel, který za město 

mohl mluvit, co bude a nebude 
v ÚP. Pan místostarosta Mgr. Jiří 
Veselý (za ANO). A co si budeme 
namlouvat, projektanta platí měs-
to a úředníky taky. Takže co při-
kázal, to se muselo změnit a úřed-
níci odůvodnit, aby to prošlo 
kontrolou nadřízených institucí 
a orgánů. V mnoha případech roz-
hodl, komu se vyhoví a komu ne. 
Před zastupitele byl předložen ho-
tový ÚP s tím, že se musí schválit, 
jinak přijdeme o dotaci, rozvoj 
města se zastaví a vše se bude dě-
lat znovu. Zastupitelé byli v pasti. 
Jako opozice jsme navrhovali od-
ložit schvalování na příští zastupi-
telstvo. Mezitím udělat pracovní 
jednání a každý požadavek, při-
pomínku, námitku občanů a firem 
si vysvětlit a odhlasovat. Tak, aby 
bylo rozhodnutí na každém zastu-
piteli a ne jen na jednom určeném. 
To vládnoucí koalice samozřejmě 
zamítla a při následném hlasování 

museli všichni zastupitelé zved-
nout ruce pro nový územní plán, 
jinak by byli nařčeni, že brání roz-
voji města. 

Jeden příklad za všechny. Změ-
na orné půdy na plochu pro prů-
mysl, aby se mohla postavit III. 
etapa šíleného skladu na pneuma-
tiky v Kvítkovicích. Projektant 
toto několikrát zamítl a odůvod-
nil, příkazem místostarosty se po-
žadavku majitele skladu muselo 
vyhovět. Takových podivných 
rozhodnutí  bylo více. O šaškárně 
na začátku jednání, kdy se ředite-
lé firem přimlouvali za schválení 
územního plánu ani nemluvím. 
Tak kdo tady vládne? Vůle a přá-
ní občanů, nebo ,,zlaťáky“ firem 
s miliardovými zisky, které odvá-
dí do zahraničí a v Otrokovicích 
po nich zůstává špína, smrad, je-
dovatý vzduch a plné ubytovny 
jejich dělníků z ciziny?
Filip  ŠiMeK, opoziční zastupitel

doPis zAstUPiteLe

Když hloupost a hamižnost vládnou aneb jak zničit naše město                                                    

S blížícími se volbami vzrůstá 
počet příspěvků do Otrokovic-
kých novin od zastupitelů, jejichž 
primární snahou je pošpinit práci 
současného vedení radnice. Do-
mnívám se, že občané mají prá-
vo udělat si svůj vlastní úsudek, 
a proto je nezbytné informovat 
veřejnost stejnou cestou a uvádět 
zkreslené informace na pravou 
míru. 

Já jsem přesvědčen, že doku-
ment je to kvalitní. Je až s podi-
vem, že zastupitel Jaromír Hanák 
nepřímo vyjadřuje podporu před-
sedovi spolku „Za lepší životní 
prostředí v Otrokovicích“ Jarosla-
vu Bořutovi, přičemž sám pro tak-
to navržený územní plán hlasoval. 
Opoziční zastupitel Filip Šimek 
územní plán v ON veřejně kritizu-
je, avšak sám nevyjádřil své jasné 
stanovisko na zasedání zastupitel-
stva, ale při hlasování odešel ze 
zasedacího sálu.

A teď podrobněji k samotnému 
pořizování nového územního plá-
nu našeho města. Územní plán byl  
schválen na posledním zastupi-
telském zasedání. Ačkoliv získal 
podporu dvaadvaceti členů zastu-
pitelstva, vzbudilo toto téma váš-
ně napříč politickými stranami, 
spolky i veřejností. Nový územ-
ní plán vznikal dlouhých šest let 
a při jeho pořizování byly dodrže-
ny veškeré zákonné postupy.

Co to vlastně takový územní 
plán je? A proč je mu přikládána 
taková důležitost? Zjednoduše-
ně řečeno územní plán určuje, 
co se smí na určitém konkrétním 
pozemku stavět a co ne. Územní 
plán se tak dotýká všech pozem-
ků města a tím i každého majitele 
nemovitosti, nepřímo pak všech 
lidí i organizací v oblasti. Město 
územním plánem vyjadřuje poža-
davky na svůj územní rozvoj.

Cílem územního plánování je 

dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území, při po-
řizování územního plánu se tedy 
jedná o nalezení kompromisu ře-
šení různých představ o budoucím 
uspořádání území.  

Nové plochy jsou v územním 
plánu vymezeny zejména pro do-
pravní infrastrukturu (cca 48 ha), 
pro bydlení (cca 32 ha), pro občan-
ské vybavení (cca 33 ha), pro tech-
nickou infrastrukturu (cca 21 ha), 
rozvoj výroby je vzhledem k veli-
kosti stávajících ploch výroby na-
vržen pouze doplňkově (cca 7 ha).

Pořizování územního plá-
nu bylo zahájeno v roce 2012. 
Na pořizování územního plánu, 
které bylo administrativně a od-
borně náročnou činností, se podí-
leli město, pořizovatel, projektant, 
dotčené orgány a nadřízený orgán 
územního plánování (krajský 
úřad). Pořizovatel, odbor rozvoje 
města Městského úřadu Otroko-
vice i projektant měli své kom-
petence dané stavebním zákonem 
a museli při pořizování územního 
plánu postupovat v souladu se 
svou odborností a právními před-
pisy. Pořizovatel byl metodikem 
a administrátorem procesu poříze-
ní územního plánu, projektant při 
návrhu koncepce rozvoje území 
města zohlednil jeho možnos-
ti s cílem rozvíjet jeho hodnoty. 
Dotčené orgány hájily v procesu 
jeho pořizování veřejné zájmy 
podle zvláštních právních před-
pisů, zejména na úseku ochrany 
přírody a krajiny, ochrany země-
dělského půdního fondu, ochrany 
lesa a státní památkové péče.  Ko-
munikaci města s pořizovatelem 
i projektantem zajišťoval určený 
zastupitel („mluvčí zastupitelstva 
města ve vztahu k pořizovateli 
a k projektantovi“). Určeného za-
stupitele si ze svého středu zvolili 

zastupitelé. K návrhu územního 
plánu se mohla několikrát vyjádřit 
i široká veřejnost. Návrh územní-
ho plánu včetně jeho odůvodnění, 
vyhodnocení stanovisek dotče-
ných orgánů, návrhu rozhodnutí 
o námitkách a vyhodnocení připo-
mínek byl nad rámec požadavků 
stavebního zákona po celou dobu 
pořizování vystaven na interneto-
vých stránkách města, o projed-
návání byla veřejnost informová-
na i v Otrokovických novinách. 
Návrh územního plánu byl zá-
konným způsobem v několika 
stupních projednán, včetně řešení 
podaných připomínek a námitek. 
Návrh územního plánu byl před-
ložen zastupitelstvu k projednání 
dne 26. dubna 2018. Zastupitelé 
s předloženým návrhem jednomy-
slně souhlasili, z řad zastupitelů 
nebyl předložen žádný konkrétní 
návrh k jeho úpravě.

Než přistoupili zastupitelé 
k projednávaným bodům, měli 
možnost vyjádřit svá stanovis-
ka občané. Na vydání nového 
územního plánu čekalo několik 
skupin osob. Za schválení se před 
rozhodováním zastupitelů přišli 
přimluvit občané Baťova, kte-
rým dosud platný regulační plán 
mnohdy nedovoloval realizovat 
rekonstrukce a dostavby jejich 
domů, zahrádkáři, kteří chtějí mít 
pořádek ve vlastnictví, a bylo jim 
stále odpovídáno, že to lze vyřídit 
až po schválení nového územního 
plánu a pochopitelně také inves-
toři, veřejní i soukromí. Jejich 
vystoupení na zastupitelstvu mě 
utvrdilo v tom, že odvedená práce 
měla smysl. Je jasné, že územ-
ní plán nikdy nevyhoví všem. Je 
možné, že ti, jejichž požadavkům 
vyhověno nebylo, se nyní budou 
hlasitě ozývat. 
 jiří veseLý, 
 místostarosta města 

stop manipulacím s fakty

reAKCe nA doPisy zAstUPiteLů



Dne 7. květ-
na oslavil pan 
josef KUjAn 
95 let. Za lásku 
a péči děkují, 
hodně zdraví a 
stálou svěžest přejí manželka  
Marie, dcera Jitka, snacha 
Dagmar, vnuci Richard,  
Daniel, Dušan, Tomáš, man-
želky a družka vnuků Lenka, 
Veronika a Lucie, pravnuci 
Jiří, Simonka, Lukášek, Ma-
týsek, Ondrášek a Tomášek.

Dne 25. květ-
na se dožívá 85 
let paní Libuše 
ChytíLKová. 
Do dalších let 
jí hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti přeje 
dcera Jana s rodinou.

Dne 1. června 
se dožije naše 
maminka, babič-
ka a prababička  

honsová 
85 let. Přejeme jí do dalších 
let pevné zdraví, štěstí, spo-
kojenost, stálý životní elán  
a optimismus. Syn Bohumil  
s rodinou a hlavně Štěpánek 
a Mireček

Dne 7. června 
se dožívá 76 let 
paní jaroslava 
KozUBíKová. 
Vše nejlepší a 
hodně zdraví 

přeje syn a dcera s rodinami 
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 7. června oslaví zla-
tou svatbu manželé václav  
a helena BednAŘíKovi. 
Blahopřejí a ze srdce mnoho 
zdraví do dalších společných 
let přejí dcery Alena, Dagmar 
a Vendula s rodinami.

K životnímu jubi-
leu 80 let, kterého 
se dne 16. červ-
na dožívá paní 
zdeňka 

jí přeje nejbližší rodina pev-
né zdraví a spokojenost 
– manžel František, dcera 
Olga a dcera Marta se svými  
rodinami.

Dne 17. května jsme si připomněli 15. výročí úmr-
tí manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana  
josefa Švendy. Stále vzpomíná manželka, syn  
a dcera s rodinami.

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dve-
ře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dne 17. května 
jsme vzpomenuli již páté smutné výročí úmr-
tí mého syna, našeho bratra, pana Lubomíra  
PoLAnsKého. Za tichou vzpomínku děkuje 
maminka a bratři s rodinami.

Dnes, 18. května, vzpomeneme 30 let, kdy nás  
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Bohumil hons. S láskou vzpo-
mínají manželka a syn Bohumil s rodinou.

Dne 20. května vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní 
Anežky BAŠtinCové. Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manžel, dcera Pavla s manželem, syn 
Bohuslav s družkou, vnuci Martin, Petr a Marcel  
a vnučky Daniela a Denisa.

Při vzpomínce na tebe u srdce zabolí, oči se zarosí.
Dne 20. května uplyne 5 let od úmrtí pana  
vlastislava jAníKA, 22. srpna by se dožil 70 let. 
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

ti, které milujeme, nás nikdy neopustí. Vždy 
je najdeme v srdci.  Dne  21. května uplynou  
4 roky, co navždy odešly naše milované děti  
Peťa  a  Barunka.  S láskou vzpomínají rodi-
ny Čermákova a Kraváčkova.  Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou s námi.

Dne 22. května vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana 
Antonína vAŘáKA. Všem, kteří vzpomenou  
s námi, děkujeme. Manželka Iva s rodinou

Dne 23. května uplyne 6 let od úmrtí pana  
Františka KrátKého. Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi. Děkují dcera a syn s rodinami.

čas letí jako bláznivý, ale vzpomínka na naše mi-
lované nám nikdy nevybledne. Dne 24. května to 
bude neuvěřitelných 5 let, co nás opustila naše dra-
há maminka, babička a prababička, paní jindřiška 
KAPsová. S láskou a vděčností vzpomíná rodina.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 28. května si připomeneme  
11. výročí úmrtí paní vlastimily nováKové. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou 
vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka s rodinami

Dne 15. června by se dožil 90 let pan 
valdemar večeŘA a dne 23. čer-
vence si připomeneme nedožité 90. 
narozeniny paní violy večeŘové. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut. S bo-
lestí v srdci oznamujeme, že nás 25. března navždy 
opustil ve věku 71 let pan zdeněk BezděčKA. 
Smuteční rozloučení proběhlo v úzkém kruhu ro-
dinném. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpo-
mínku. Děkují dcery Šárka a Zdeňka s rodinami.

Dne 5. dubna uplynulo již 19 let od chví-
le, co nás opustila naše milovaná Ludmila  
doKoUPiLová. Všem, kteří vzpomenou  
s námi, děkuje manžel Oldřich, dcera Renata a syn 
Oldřich s rodinami.

Dne 21. dubna uplynulo 26 let, co nás opus-
til náš drahý, milovaný tatínek, manžel, pan  
josef verBíK. S láskou vzpomíná rodina Verbí-
kova.

Dne 1. května by se dožil 80 let náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Alois BrázdiL. Vzpomeňte  
s námi. Děkují dcera a syn.

Dne 2. května jsme si připomněli 13. výročí úmr-
tí naší maminky, babičky a prababičky, paní  
Marie dUjKové. Za tichou vzpomínku děkují 
rodiny Chrástkova a Sýkorova.

Dne 6. května uplynulo 6 let, kdy nás navždy opus-
til pan vladimír čeLeChovsKý. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte prosím s námi. Za vzpomínku 
děkují manželka, syn Vladimír a sestra Marie s ro-
dinou.

Dne 7. května by se dožila paní Květoslava  
sedLáčKová 85 let a 27. června tomu bude  
11 let, co nás navždy opustila. S úctou a láskou 
vzpomínají synové Karel a Jiří s rodinami.

Dne 8. května jsme si připomněli 5. výročí úmrtí 
paní Anežky GÄrtnerové. Za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi 
s námi žil. Dne 9. května uplynuly 2 smutné roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, man-
žel, dědeček, pan Pavel zAtLoUKAL. S láskou 
vzpomínají manželka Blanka a synové s rodinami.

Dne 10. května jsme si připomněli 3. smutné výro-
čí úmrtí naší maminky a babičky, paní Miloslavy 
KArLíKové. Děkujeme všem, kteří jí věnují 
tichou vzpomínku. Synové Lukáš a Stanislav s ro-
dinami.

Dne 11. května uplynuly 4 roky, co nás opustil můj 
manžel a tatínek, pan vlastislav hniLo. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka Olga, dcera Vlasta  
a syn Rosťa.

Dne 13. května by se dožil 75 let náš milovaný 
manžel, otec, dědeček, pradědeček, pan radomír 
MArčíK. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
Ludmila a dcery s rodinami.

Dne 15. května jsme vzpomněli nedožitých 83 let 
mého milovaného manžela, našeho tatínka a dědeč-
ka, pana Adolfa ChytíLKA z Otrokovic. Stále 
vzpomínají manželka a dcera Jana s rodinou.

Osud ti nedopřál dále s námi být, ale v našich 
srdcích budeš stále žít. Dne 15. května uplynuly  
2 smutné roky, co nás navždy opustil syn josef 
tALAŠ. S láskou a úctou vzpomínají rodiče, syn 
Daniel s maminkou a sourozenci s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli 
rádi... Dne 16. května uplynulo 15 let od úmrtí pana  
Ladislava něMCe. S úctou a láskou stále vzpo-
míná celá rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi.

9
OtrOkOvické

nOviny

sPoLečensKá KroniKA

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.
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PozvánKA nA sLAvnostní oBŘAd 
vsyPU ostAtKů zesnULýCh sPoLUoBčAnů,        

Který se Koná v PáteK 8. červnA 2018 nA hŘBitově

 v otroKoviCíCh-KvítKoviCíCh. zAčáteK v 15.00 hodin

Případní zájemci o vsyp se mohou ještě přihlásit v kanceláři Piety nejpozději  
do 1. června 2018. PietA – pohřební služba otrokovice, tř. osvobození 141, tel.: 577 932 430.

BLAhoPŘání

Dne 6. dubna jsme se rozloučili s naším tatínkem, panem  
josefem KeLnAreM. Děkujeme všem pracovníkům domova 
Charity sv. Anežky za péči a starostlivost. Rodina a děti

PoděKování sMéKALová, 

Bohuslava 
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OtrOkOvické

nOviny

19. června od 16 hodin, 

Sportovní areál Baťov

Prázdninové 

Řádění 
Přijďte se podívat 

na sportování školáků.

Žáci 3. B třídy ZŠ T. G. Masa-
ryka si v pátek 20. dubna při-
pomínali Den Země. Společně 
s celou planetou jsme věnovali 
jeden den myšlenkám, jak po-
moci naší přírodě, aby vydrže-
la pro další generace. Spoustu 
věcí ovlivnit nemůžeme, ale 
každý může pomoci aspoň 
maličkostmi. Ty však v součtu 
mohou znamenat hodně.

Program měl dvě části. 
V první jsme si povídali o de-
sateru domácí ekologie, hledali 
jsme, jak sami u nás doma mů-
žeme pomoci v ochraně naší 
planety. Děti přicházely se za-
jímavými postřehy a nápady. 
Některé informace pro ně byly 
nové, jiné dokázaly formulovat 
samy a dokonce přidat příběhy 
ze života. 

Ve druhé části si všichni 
vyrobili svého recyklované-
ho Trevora. A co to je? Žáci 

si přinesli z domu nejrůznější 
materiály – PET lahve, krabič-
ky, zbytky vln, víčka a ponož-
ky, které v pračce ztratily své 
dvojče. Přidali jsme mašličky, 
kousky látek a barevné zbytky 
papírů, textilní kytičky, staré 
knoflíky, peříčka a další ma-
ličkosti. Stříhalo se, lepilo se, 
vázalo se a přišívalo se, ale 
po vyčerpávající práci nám 
vznikly krásné nápadité posta-
vičky. Naši Trevoři a Trevor-
ky nám poslouží v hodinách 
angličtiny, kde právě probírá-
me části těl živočichů. Proto 
na našich potvůrkách můžeme 
obdivovat, kromě základních 
částí těla, také drápky, křídla, 
tykadla a vousky. Nyní na nás 
mezi květinami vykukují rozto-
milí nápadití kamarádi. Byla to 
zábava i poučení. 
 Mgr. Šárka FránKová 
 ChytiLová, ZŠ t. G. M.

naši trevoři
V pondělí 30. dubna se usku-
tečnil Den prevence. Zúčastnili 
se jej žáci celé školy od malých 
prvňáčků až po ty nejstarší, kteří 
brzy odejdou na střední školy či 
učiliště.

Pro žáky I. stupně si většinu 
preventivních aktivit připravili 
třídní učitelé. Dotýkali se témat 
jako hygiena, nebezpečí alko-
holu a kouření, zdravý životní 
styl, vztahy ve třídě a také smy-
sluplné trávení volného času. 
Považujeme za důležité, aby se 
děti o problematice návykových 
látek, nebezpečí obezity či pro-
spěšnosti zdravého životního 
stylu dozvěděly co nejdříve. Ně-
kteří učitelé spojili Den preven-
ce s čarodějnicemi, které byly 
velmi aktuální – a o to byl celý 

den zajímavější. Žáci 8. ročníku 
pod vedením paní učitelky Bráz-
dilové si pro mladší spolužáky 
nachystali krátké, tematicky la-
děné vstupy.

Žáci II. stupně měli na výběr 
plno zajímavých workshopů. 
Témata byla velmi různorodá. 
Někteří vyučující tajili obsah 
do poslední chvíle – posuďte – 
co vám napovídají tyto názvy? 
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi 
výti… (problematika subkultur), 
Ošklivé káčátko (ostrakismus), 
Jak si hrají dospělí (gambler-
ství), Reklamáre (vliv reklamy). 
Jiná témata byla na první pohled 
jasná – Doping, Adrenalinové 
sporty, Hravě o dopravě, Ří-
kám NE šikaně, Fandíme zdraví 
a mnoho dalších. Každý vyuču-

jící pojal téma podle svého. Žáci 
hráli role, povídali si, debatova-
li, tvořili... 

Cílem Dne prevence nebylo 
pouze preventivní působení. Šlo 
také o to, aby žáci viděli učitele 
v jiné roli – a to se mimořádně 
povedlo. Svědčí o tom zaujetí 
žáků i pedagogů. Každý z nich 
se snažil nachystat své téma 
co nejzajímavěji a „nalákat“ 
do svého workshopu co nejvíce 
žáků. Za to jim patří obrovský 
dík. Žákům bych přála, aby se 
s některými tématy setkávali jen 
na podobných akcích, ne v reál-
ném životě.
 Martina KryŠKová,
 metodička prevence,
 ZŠ Mánesova

den prevence v zŠ Mánesova

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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stUdio jAnA – KOS-
METIKA, MASáŽE Lá-
VOVÝMI KAMENY, 
MOŽNOST ZAKOUPENí 
DáRKOVÝCH POUKA-
ZŮ. Na Vaši návštěvu se těší 
Věra Černá, Obchodní 1317, 
Otrokovice. Objednávky na 
telefonním čísle 606 129 185.
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1) správně je za c) • vyhláška č. 294/2015 Sb. značka č. IP 12 
Vyhrazené parkoviště. Značka označuje místo, kde je dovoleno 
zastavení a stání pouze některých vozidel. Údaje o tom, pro 
koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní 
poznávací značka, symbol zařízení) a popřípadě v jaké době, 
jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny 
i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště 
vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i ři-
diči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak. Případný sta-
novený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách 
„Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. Značka, na které je 
uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, je 
vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené par-
koviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo 
osobu těžce pohybově postiženou“.
• zákon č. 361/2000 Sb.§ 27 odst. 1 písm. o). Řidič nesmí zasta-
vit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro kte-
ré je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, 
které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popří-
padě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.

2) správně je za c) • zákon č. 361/2000 Sb. § 7 odst. 1 písm. e)
Řidič nesmí na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu 
mladší 12 let
• zákon č. 361/2000 Sb. § 9 odst. 6
Přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu se musí nohama 
dotýkat stupaček a nesmí kouřit.

3) správně je za a) • zákon č. 361/2000 Sb.§ 6 odst. 1 písm. h).
Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených  
v § 4 a 5 dále povinen mít za jízdy na motocyklu nebo na mo-
pedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu 
schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a chránit 
si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo 
štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například 
za deště nebo sněžení.               (dop)

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

odvoz zdArMA – CenA dohodoU
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Ve čtvrtek 26. dubna se na do-
pravním hřišti konala vzděláva-
cí akce pro všechny předškolní 
děti Mateřské školy Otrokovi-
ce Cesta není hřiště. Hlavním 
cílem je učit děti poznávat do-
pravní značky a jejich význam, 
poznávat funkci semaforů, 
učit se, jak správně přecházet 
vozovku, jak se chovat v sil-
ničním provozu, seznámit děti 
s dopravními prostředky, s pra-
cí městské policie a poučit je 
o různých dopravních situacích.

Zábavné dopoledne zahájila 
siréna z policejního auta Měst-
ské policie Otrokovice. Po při-
vítání ředitelkou Magdou Zy-
cháčkovou a učitelkou Lenkou 
Kedrovou, která je každoročně 
hlavní koordinátorkou projek-
tu, zazněla tematická písnička 
Jede auto z kopečka, cesta není 
hřiště. 

Každé dítě obdrželo řidič-
ský průkaz, se kterým pak ab-
solvovalo sedm zajímavých 
disciplín, takže po zdařilém 
splnění úkolů bylo v řidičáku 
sedm razítek. Měly prokázat 
zručnost při jízdě na koloběž-

kách okolo kuželů, zvládnout 
jízdu na šlapacích čtyřkolkách, 
štafetový běh záchranářů, jízdu 
na koloběžkách podle pravi-
del silničního provozu, skládat 
puzzle z dopravních značek 
a na obrázcích s dopravní tema-
tikou poznat, co je špatně a co 
dobře. Poslední disciplínou byla 
zastávka na stanovišti městské 
policie s praktickou ukázkou 
(neprůstřelné vesty, pendreky, 
želízka,…). Všechny děti na-
dchla možnost posadit se do po-
licejního auta. 

Na konci zábavného i po-
učného dopoledne proběhlo 
vyhodnocení a vyhlášení vý-
sledků. Děti si domů na krku 
odnášely medaile, v řidičáku 
všech sedm razítek a plno dá-
rečků a ocenění. Velké poděko-
vání patří všem, kdo se jakkoliv 
podíleli na této akci, zejména 
paním učitelkám z jednotlivých 
pracovišť Mateřské školy Otro-
kovice: Lence Kedrové, Zdeňce 
Gazdové, Nikole Bláhové, Re-
natě Ligasové, Evě Pšenčíkové, 
Alžbětě Gazdové a Petře Hořá-
kové.  (ste)

Předškoláci vědí, že cesta není hřiště

V dubnu se uskutečnilo poslední  
mezinárodní  setkání  projektu  
Let The Science Discover Us 
v italském San Giovanni Val-
darno, realizovaného v rámci 
programu Erasmus+ a financo-
vaného Evropskou unií. V pon-
dělí 16. dubna se vydalo deset 
studentů SPŠ Otrokovice v do-
provodu čtyř učitelů na cestu, 
během které obdivovali rakous-
ké a italské Alpy v jarních bar-
vách.

Celý týden byl plně nabit za-
jímavým programem. Navštívili 

jsme školy, v jedné si prohlédli 
odborné laboratoře a práce stu-
dentů. Ve druhé jsme pracovali 
na prezentacích, pro které jsme 
celý rok sbírali informace se stu-
denty ze Španělska, Maďarska, 
Turecka a právě z Itálie. Byli 
jsme propojeni přes sociální sítě 
a přes komunikační platformu 
Evropské komise eTwinning 
v mezinárodních skupinách 
a zabývali jsme se různými vě-
deckými odbornými tématy. Vý-
sledné  prezentace jsme předná-
šeli, abychom ostatní seznámili 

s problematikou dnešního světa, 
jako je ekologie, neobnovitelné 
a obnovitelné zdroje energie či 
ohrožené druhy zvířat. 

Byla neděle. Projektový tý-
den utekl jako voda a byl čas 
se vrátit zpět domů. Ani se to 
nezdálo jako týden, když je člo-
věk se správnými lidmi na tak 
krásném místě a stále poznává 
nové věci. Jsme moc rádi za po-
dobné projekty, díky kterým 
máme možnost vyjet do světa.                                                                                                 
 Kristýna vALAChová, 

 studentka sPŠ Otrokovice

sPŠ otrokovice v itálii díky projektu erasmus+



Děvčata z AK COCO Otrokovi-
ce zahájila novou závodní sezo-
nu. V prvním dubnovém víken-
du se zúčastnila rovnou dvou 
soutěží, Aerobic Tour v Otroko-
vicích a Mia festivalu v Ostravě. 

Úplně poprvé se svou sestavou 
závodil nejmladší tým Žabek, 
který ve složení Kája, Elenka, 
Eliška, Natálka, Sofinka, Sab-
ča, Karin a Nikča, pod vedením 
trenérek Michaely Ftáčníkové 

a Andrey Blahušové, zaslouže-
ně získal svou první stříbrnou 
medaili. Starší a zároveň ostří-
lenější tým Američanek Monča, 
Nikita, Kája, Eliška, Julča a Ve-
runka, rovněž pod vedením áji, 
vybojoval v konkurenci devíti 
týmů krásné 4. místo. V neděli 
si pak z Ostravy přivezly Ame-
ričanky stříbro. Dvojice spor-
tovního aerobiku pod vedením 
Míši ve složení Terka a Verča 
přes zranění jedné z děvčat za-
hájila sezonu bronzem. Věříme, 
že se děvčata budou zlepšovat 
a během sezony dosáhnou také 
na nejvyšší příčky. 
 Michaela FtáčníKová,  
 trenérka AK COCO 
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V sobotu 7. dubna jsme se 
s našimi oddíly TOM 1412 
a TOM 1419 vydali na kraj-
ské kolo v turistickém závo-
dě do Napajedel. Jde o sport 
podobný orientačnímu běhu, 
obohacený o plnění úkolů jako 
vázání uzlů, poznávání dřevin, 
plížení, hod na cíl, odhad vzdá-
lenosti...

Naše výprava čítala kolem 
třiceti závodníků a byla nej- 
úspěšnější za celou oddílovou 
historii. Vybojovali jsme se-
dmnáct medailí (4x zlato, 9x 
stříbro, 4x bronz) a v celkovém 
součtu máme dokonce jedena-
dvacet postupujících na první 
tři kola Českého poháru. Čeká 
nás boj o medaile se závodní-

ky z celé České republiky, a to 
na 2. kole v Karviné a dokonce 
i na domácí půdě – 3. kolo se 
uskuteční 2. června na žlutav-
ském kopci. 

Z loňského roku obhajujeme 
přední příčky i na této úrovni, 
tak se určitě přijďte podívat. 
 Martin jAnečeK, 
 vedoucí  tOM

na krajských závodech se toMíkům dařilo

Žabky i Američanky si daly na sestavách záležet

Letos poprvé se v Otrokovicích 
uskutečnila charitativní akce 
Běh pro Gambii. Smyslem bylo 
získání finančních prostředků 
pro zpřístupnění vzdělání dětí 
v africké Gambii. Běh se usku-
tečnil 12. dubna v okolí Spor-
tovního areálu Baťov. 

Běhu se zúčastnilo sedma-
osmdesát běžců z řad dětí a pe-
dagogů otrokovických základ-
ních škol. Princip běhu spočívá 
v tom, že každý účastník si na-
šel svého sponzora (ve většině 
případů rodinného příslušníka 
nebo kamaráda), který běž-
ci přislíbil libovolnou částku 
za každé uběhnuté přibližně ki-
lometrové kolo. Všichni účast-
níci podali nádherný sportovní 
výkon a největší borci uběhli 
i více než deset kol. Celkový 
počet uběhnutých okruhů byl  
pět set patnáct (což je při dané 
délce kola úctyhodných téměř 
515 kilometrů) a celková vy-
běhaná částka potom dosáhla 
32 221 Kč. 

„Sponzorem může být kdo-
koliv z okolí žáka, například 
rodič, příbuzný, učitel nebo ka-
marád. Po skončení běhu bude 
každému účastníkovi počet 
okruhů zapsán na sponzorský 

list, číslo pak sponzor vyná-
sobí částkou, kterou přislíbil,  
a peníze následně žák odevzdá 
ve škole. Konečná částka po-
putuje k pořadateli na účet,“ 
přiblížil systém sponzoringu 
jeden z organizátorů akce Vlas-
timil Bukovjan.

Získané finance byly předá-
ny na realizaci záměru společ-
nosti Kola pro Afriku, který 
podporuje gambijské děti na je-
jich cestě ke vzdělání. Udržitel-
ným dopravním prostředkem 
je v této africké zemi, zvláště 
pro cestu děti do školy, jízdní 
kolo. Děti bydlící poblíž školy 
mohou docházet do vyučová-
ní každý den pěšky. Některé 
však chodí do školy na dlouhé 
vzdálenosti a jiné, bydlící příliš 
daleko od školy, tam nemohou 
vůbec. Projekt Kola pro Afriku 
ve spojení s akcí Běh pro Gam-
bii může dětem přinést kola pro 
jejich cestu do školy. Vzdělání 
v chudých zemích je branou 
k možnostem mít v budoucnu 
práci a obživu.

Velké poděkování a vděk 
za podporu přímo na místě vy-
jádřil všem zúčastněným osob-
ně i ředitel organizace Kola pro 
Afriku Roman Posolda.   (dop)

Školáci vyběhali tisíce korun 
na podporu vzdělání v Africe

Základní škola Trávníky se 
může chlubit skvělou základ-
nou sportovních nadějí. Daří se 
jim na všech frontách. 

Letos sbírají úspěchy napří-
klad děti z kroužku aerobiku. 
Po několika základních kolech 
soutěže Aerobic tour se pyšní 
sbírkou dvou zlatých a jed-
né bronzové medaile. Úspě-
chy nás těší také v atletických 
disciplínách, a to konkrétně 
ve štafetovém běhu. Po ví-
tězství dětí z prvního  stupně 
v okresním kole Štafetového 
poháru je nyní čeká kolo kraj-
ské, na které se již pilně při-
pravují. Obrovským úspěchem 
je účast na fotbalovém turnaji 
McDonald’s cup. Z okrskové-

ho kola postoupili mladší i star-
ší žáci. Nezklamali ani v kole 
okresním a obě naše družstva 
si odvezla zlaté medaile. První 
místo v okresním kole jim vy-
neslo postup do kola krajského. 

Ke všem úspěchům nezbývá 
než gratulovat a držet palce 
do dalších sportovních klání.
 Martin hLoŽeK, 
 vedoucí sportovních kroužků,
 ZŠ trávníky

v zŠ trávníky se daří sportu

dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 20. dubna se na dětském 
dopravním hřišti konalo oblastní 
kolo 41. ročníku Dopravní sou-
těže mladých cyklistů. Vítězové 
postoupili do okresního kola. 
Čtyřčlenná družstva byla slože-
na ze dvou chlapců a dvou dívek. 
Každý musel absolvovat test 
z pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích, praktickou 
jízdu na dopravním hřišti, jízdu 
zručnosti a prokázat, že ovládají 
zásady poskytování první pomo-
ci.

V I. kategorii (10–12 let) zís-
kali členové týmu Gymnázia Ot-

rokovice třetí místo. V II. kate-
gorii (13–16 let) si bronz odnesli 
žáci ze ZŠ Trávníky.

Pořadateli akce jsou Dům dětí 
a mládeže Sluníčko ve spoluprá-
ci s Městskou policií Otrokovice, 
Městským úřadem Otrokovice, 
oblastním spolkem Českého čer-
veného kříže a BESIPem Zlín. 

„Ceny včetně pohárů věnoval 
BESIP a Zlínský kraj, který ce-
loročně finančně podporuje pro-
voz dopravního hřiště. Proto jim 
patří poděkování,“ zmínila hlav-
ní organizátorka soutěže Helena 
Dolinová z DDM Sluníčko. (ste)

Ve dnech 26.–27. května pro-
běhnou na Štěrkovišti tradiční 
rybářské závody. Zdá se to až 
neuvěřitelné, ale první ročník 
je doložený v kronice otro-
kovického rybářského spolku 
již v roce 1949! „Protože si 
příprava a samotný průběh zá-
vodů vyžádají určitá omezení 
ostatních aktivit v Rekreačním 

areálu Štěrkoviště, chtěli by-
chom to veřejnosti kompen-
zovat pozvánkou ke sledování 
tohoto klání borců převážně 
z řad místních sportovních 
rybářů. Možnost nahlédnout 
do ‚kuchyně‘ některých speci-
alistů bude jistě zajímavá nejen 
pro děti, ale i pro jejich dospělý 
doprovod. Jako se to stalo již 

po některých z minulých roční-
ků závodů, akce možná přivede 
do řad rybářského spolku nové 
zájemce o krásný způsob tráve-
ní volného času a případně i ry-
bářského hospodaření na na-
šich vodách,“ pozval veřejnost 
dlouholetý předseda místního 
rybářského spolku Vladimír 
Oharek.     Petr zAKoPAL

tradiční rybářské závody na Štěrkovišti
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Nová oční optika Gemini  
v Otrokovicích

20 % SLEVA  
NA KOMPLETNÍ 

DIOPTRICKÉ BRÝLE

Největší česká soukromá oční 
klinika Gemini otevřela no-
vou síť očních optik. 

Záměrem oční kliniky je rozší-
řit nabídku služeb pacientům 
a  poskytnout jim komplexní 
péči o zrak. Zákazníci si tak 
nyní mohou i v Otrokovicích 
naproti Charitě sv. Anežky 
nechat zdarma odborně změ-
řit zrak a vybírat z klasických, 
moderních i dětských brýlo-
vých obrub. „Jako jediná síť 
optik v ČR jsme schopni zá-

kazníkům poskytnout kvalit-
ní informace o všech očních 
operacích vhodných pro jejich 
oči a v případě zájmu pacienty 
objednat k vyšetření nebo na 
operaci,“ říká Pavel Stodůlka, 
přednosta klinik a majitel spo-
lečnosti. 

Gemini oční optika otevře-
la 7 poboček na Moravě a na 
rozšíření sítě provozoven se 
stále pracuje. Více se dozvíte 
na www.geminioptika.cz

STAČÍ VYSTŘIHNOUT TENTO KUPÓNEK A PŘEDLOŽIT HO 
NA PRODEJNĚ GEMINI OČNÍ OPTIKY V OTROKOVICÍCH. 
Sleva musí být uplatněna celá, jednorázově při jedné platbě. 

Jednotlivé slevy není možné sčítat.
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Na dvě stě padesát mladých 
fotbalových nadějí (deset druž-
stev mladší a deset družstev 
starší přípravky) z České re-
publiky a Slovenska změřilo 
první květnovou sobotu své 
síly v rámci XXIII. ročníku 
Mezinárodního fotbalového 
turnaje mladších a starších 
přípravek O pohár osvobození 
města Otrokovice, konaného 
pod záštitou předsedy SK Ba-
ťov 1930 z. s. Vlastimíra Hrub-
číka.  

Turnaj se konal ve Spor-
tovním areálu Baťov. Hrálo se 
na čtyřech hřištích (2x přírod-
ní tráva mladší přípravka a 2x 
hřiště s umělým povrchem IV. 
generace – starší přípravka) 
ve dvou skupinách po pěti tý-
mech. Po dopolední přestávce, 
kdy skončily zápasy ve skupi-
nách, pokračoval turnaj zápasy 
o umístění. K vidění byly ur-
putné boje fotbalových benja-
mínků i hráčské umění těchto 
začínajících fotbalistů. A pro-
tože letošní akci přálo počasí, 

i když pofukoval studený vítr, 
tribuny se zaplnily rodiči, kte-
ří zaslouží velkou pochvalu 
za povzbuzování svých ratoles-
tí i vzorné chování.

Celkovým vítězem a „roč-
ním“ majitelem putovního 
poháru se součtem umístění 
mladší a starší přípravky sta-
li mladí fotbalisté FK Fotbal 
Třinec. Mladší přípravka SK 
Baťov 1930 obsadila v silné 

konkurenci desáté místo, když 
v boji o umístění podlehli 
chlapci družstvu 1. FC Slovác-
ko. Starší přípravka skončila 
na krásném pátém místě po ví-
tězství nad ČSK Uherský Brod 
5:1. Mladé naděje pořádajícího 
SK Baťov 1930 z. s. tak získaly 
v turnaji určitě cenné fotbalové 
zkušenosti.

Ceny družstvům a jednotliv-
cům předali Vlastimír Hrubčík, 

předseda SK Baťov 1930 z. s., 
a Zdeněk Novák, člen výboru 
SK Baťov 1930 z. s. Na usku-
tečnění letošního ročníku me-
zinárodní mládežnické akce 
O pohár osvobození města 
Otrokovice mají kromě oběta-
vosti organizátorů, pořadatelů 
a rozhodčích z řad členů SK 
Baťov 1930 z. s. významný po-
díl město Otrokovice a Zlínský 
kraj. Všem těmto patří obrov-
ské poděkování, že se turnaj 
mohl uskutečnit na výborné 
úrovni.
Mladší přípravka 
celkové pořadí:
1. FK Fotbal Třinec 
2. ČSK Uherský Brod
3. FK Dubnica nad Váhom 
4. FK TVD Slavičín
5. FK Lokomotíva Trnava
6. SK Hanácká Slavia Kroměříž
7. FC Fastav Zlín 
8. SK Zlín 1931 
9. 1. FC Slovácko 
10. SK Baťov 1930
Nejlepší hráč: Adam Zpěvák 
(ČSK Uherský Brod)

Nejlepší brankář: Adam Babi-
lon (FK Fotbal Třinec)
Nejlepší střelec: Tomáš Maník 
8 branek (FK Dubnica nad Vá-
hom)
starší přípravka 
celkové pořadí:
1. FK Lokomotíva Trnava 
2. 1. FC Slovácko 
3. FK Fotbal Třinec
4. FK Dubnica nad Váhom
5. SK Baťov 1930 
6. ČSK Uherský Brod
7. SK Hanácká Slavia Kromě-
říž
8. Slavoj Olympia Bruntál
9. SK Zlín 1931 
10. FK TVD Slavičín
Nejlepší hráč:  
Patrik Hanák (SK HS Kromě-
říž)
Nejlepší brankář: Richard Gor-
dan (FK Fotbal Třinec)
Nejlepší střelec: David Bugár 
15 branek (FK Lokomotíva Tr-
nava) 
 Milan sPUrný, 
 hynek BrŠLiCA, členové 
 organizačního výboru turnaje

TJ Jiskra Otrokovice – oddíl SPV ve spolupráci s TJ Sokol Otrokovice, 
pod záštitou starosty města Otrokovice, za finanční podpory Zlínského 
kraje a města Otrokovice vás zvou při příležitosti 110 let tělovýchovy 

v Otrokovicích na 11. ročník

Fotbalové naděje bojovaly o pohár osvobození města otrokovice

čokoládová tretra podruhé v otrokovicích

MorAviAMAn
Program na Štěrkovišti 21.–23. června: 
čtvrtek: dětské závody v rámci slavata tour  

pátek od 14.00 prezentace Moraviaman a štafety
sobota 7.00 start Moraviaman triatlonu 8.00 start štafet, 

11.00 start dětských závodů neo rUn, 11.30 start dětského aquatlonu
       15.25 předpokládaný doběh vítěze

           24.00 konec závodu, vyhlášení vítězů 

TJ Jiskra Otrokovice podru-
hé uspořádala běžecký souboj 
malých atletů. Přišly jich téměř 
dvě stovky. 

„Oslovili jsme hlavně zá-
kladní a mateřské školy. Jdeme 
tímto směrem, protože tak si 

chuť dráhy vyzkoušejí poprvé 
třeba i děti, které by rodiče na 
závody nevzali,“ říká předseda 
atletického oddílu Aleš Prudký. 

 Šárka MoKrá, 
 komunikace, marketing a PR, 
 čokoládová tretra

Předávání cen. Kromě týmů byli oceněni také nejlepší hráči, 
brankáři a střelci.  Foto: sK Baťov 1930 z. s.


