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Pohořelická křižovatka bude rok zavřená

Tradiční symbol velikonoc. Jaro už je konečně tady. 
A to nejenom podle kalendáře. Druhou dubnovou nedě-
li jej také oficiálně přivítali obyvatelé Otrokovic formou 
bohatého kulturního programu. Ve tři hodiny odpoledne 
jej zahájily ve velkém sále Otrokovické BESEDY malé 
mažoretky z DDM Sluníčko, které si za své vystoupení 
odnesly obrovský potlesk. Děti z místních základních škol  
a ZUŠ si připravily pásmo hudebního vystoupení.  
O skvělou atmosféru se pak postarala zpěvačka Markéta 
Vodičková a Filip Vítů, kteří se svou kapelou rozvrtě-
li nejednoho posluchače. Tečku za kulturní částí udělaly 
roztleskávačky z DDM Sluníčko. Ten také pro všechny 
návštěvníky připravil již tradiční  jarní a velikonoční díl-
ničky, kde se zabavil snad každý, děti i rodiče. Kdo měl 
zájem, mohl si vyrobit třeba vlastnoručně nazdobenou 
kraslici, perníčky a další velikonoční dekorace.  Vítání jara 
pak vyvrcholilo spuštěním fontány na náměstí 3. května.  
A i když nebylo zrovna přívětivé počasí, našlo se pár od-
vážlivců, kteří se nechali zkropit studenou tryskající vo-
dou.  (šar), foto: Šárka Šarmanová

otrokovičtí společně přivítali jaro
Stavba jihovýchodního ob-
chvatu Otrokovic s sebou při-
náší několik uzavírek. Ta první 
se před pár dny dotkla v místě 
„pohořelické křižovatky“, kte-
rá bude bezmála rok uzavřená.  
Omezení se týká řidičů, chod-
ců, cyklistů i MHD. 

Informaci obdrželo město 
Otrokovice od investora stav-
by Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. K uzavření křižovatky do-
šlo 15. dubna a trvat by mělo 
do 29. února příštího roku. 

Uzavírka je stanovena z dů-
vodu výstavby mostu nad dál-
nicí D55 a nájezdových ramp 
k tomuto mostu. Křižovatka 
bude průjezdná obousměrně 
z ulice Bří Mrštíků od hřbitova 
do průmyslové zóny Napaje-
dla. Ramena křižovatky na Na-
pajedla a do Pohořelic budou 
po celou dobu uzavřena. Ve-
řejná doprava směrem do Po-
hořelic, Napajedel a obráceně 
bude vedena po objízdné trase. 
Pěším a cyklistům ve směru 
Kvítkovice a Pohořelice bude 
umožněn průchod vyznačeným 
koridorem.

Úplná uzavírka „pohoře-
lické křižovatky“ pro veškerý 
provoz je plánovaná na víkend  
11. a 12. května tohoto roku.  
V tuto dobu budou dělníci 
provádět překop komunikace 
v místě přeložky vodovodního 
potrubí.  Po oba dva dny budou 
uzavřena všechna ramena kři-
žovatky. „Objízdná trasa pove-
de přes obec Pohořelice, město 
Napajedla, město Otrokovice 
a místní část Kvítkovice. Ve-
řejná doprava bude vedena 
po objízdné trase,“ upozornila 
mluvčí otrokovické radnice 
Romana Stehlíková. 

Zastávka MHD Otro-
kovice, Kvítkovice, Na-
pajedelská (linka 55 – dva 
odpolední spoje) nebude  ob-
sloužena.  „Místo toho bude linka  
55 zastavovat na zastávce Ot-
rokovice, Kvítkovice, Zlín-
ská. Dál pojede autobus linky  
55 ke hřbitovu přes zastávku 
Kvítkovice, náves. Za hřbi-
tovem se autobus MHD otočí 
v křižovatce s komunikací, kte-
rá odbočuje ke skládce, a zasta-
ví na své pravidelné zastávce 

Kvítkovice, hřbitov,“ vysvětlil 
mluvčí Dopravní společnosti 
Zlín-Otrokovice Vojtěch Ce-
kota.

 Pěším a cyklistům ve směru 
Kvítkovice a Pohořelice bude 
průchod umožněn vyznače-
ným koridorem. „O plánova-
ných dopravních omezeních 
spojených s výstavbou jihový-
chodního obchvatu Otrokovic 
D55 jsme byli od Ředitelství 
silnic a dálnic ČR předem in-
formováni. Nezbývá nám než 
se obrnit trpělivostí a strpět 
trochu diskomfortu. Na dostav-
bu obchvatu jsme čekali dost 
dlouho. Po jejím dokončení se 
řidičům v Otrokovicích, zejmé-
na v kvítkovické křižovatce, 
výrazně uleví,“ uvedla starost-
ka Hana Večerková.

Ještě výraznější dopravní 
omezení nastane příští rok, 
kdy se bude stavět most přes 
starou kvítkovickou cestu  
u obchodních center. Doprava 
v tomto místě bude zcela zasta-
vena.

 romana sTehlíková,
� mluvčí�města

Vážení�čtenáři,
20.� března� nastalo� astronomické� jaro.� S� prvními� slunnými�
dny�ožily�naše�hřiště,� sportoviště�a�cyklostezky.�Jarní�počasí�
vylákalo�na�silnice�a�cyklostezky�nejenom�spoustu�dospělých,�
ale�i�malých�cyklistů,�bruslařů�a�chodců.�Prosím,�chovejme�se�
ohleduplně� jeden� k� druhému,� dbejme� na� bezpečnost� a� dodr-
žujme�pravidla�silničního�provozu.�Vyvarujeme�se�zbytečných�
úrazů�a�kolizních�situací.�
Všichni,�kdo�mají�rádi�jarní�zelenou�přírodu,�rozkvetlé�stro-

my� a� první� květenu,� vyrážejí� do� lesa.� Buďme� také� ohledupl-
ní�k�přírodě,�která�nás�obklopuje.�Co�si�do�lesa�doneseme,�to�
bychom�si� také�měli� z� lesa�odnést.�Určitě�se�nám�všem�bude�
příjemněji� trávit� volný� čas� nebo� sportovat� v� prostředí,� které�
není�znečištěno�našimi�odpadky,�pet�láhvemi�a�obaly�od�růz-
ných�pochoutek.�Moc�bych�si�přála,�aby�při�jarním�úklidu�cy-
klostezky�nebo�v�rámci�akce�Ukliďme�česko�bylo�rok�od�roku�
méně�nasbíraného�odpadu.�Vážím�si�všech�dobrovolníků,�kteří�
se�na� těchto�akcích�podílejí�a�kterým�není� lhostejný�prostor,�
který�patří�nám�všem.�Patří�jim�naše�společné�poděkování.
Závěrem�bych�Vás,�čtenáře,�chtěla�požádat�o�vyplnění�do-

tazníku�města� ke� sportu,� který� je� součástí� tohoto� vydání�Ot-
rokovických�novin.�Výstup�Vašich�odpovědí�bude�zapracován�
do�Dlouhodobého�plánu�rozvoje�sportu�města�Otrokovice.
 hana veČerková,
� starostka�města�Otrokovice
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Už jenom pár dnů zbývá 
na zaplacení poplatků za ko-
munální odpad a psy. V letoš-
ním roce se město rozhodlo 
přistoupit k tomu, že nebude 
obyvatelům rozesílat poštovní 
poukázky. Kdo nemá ucho-
vané číslo účtu a variabilní 
symbol, může se obracet te-
lefonicky, mailem či osobně 
na Městský úřad Otrokovice, 
odbor ekonomický. Za provoz 
systému komunálního odpa-
du se letos platí  480 korun. 
U psa jsou poplatky stanove-
ny ve stejné výši jako v uply-
nulých letech, tedy 80–1 000 
korun za jednoho psa.  Poplat-
ky je nutné uhradit nejpozději 
do 30. dubna, a to buď převo-
dem na účet města, platbou 
v hotovosti, či platební kartou 
v pokladnách městského úřa-
du nebo u České pošty pomocí 
poukázky.  (red)

Končí termín pro 
platbu poplatků
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na den učitelů si odneslo ocenění devět nejlepších pedagogů města

aktivní. V kategorii ocenění pracovníků volnočasových aktivit získal cenu Mar-
tin Očadlík (vlevo) z DDM Sluníčko Otrokovice. Již přes deset let ve svém volném 
čase vede děti ve florbalu a kromě toho pomáhá také těm nejmenším se začátky v in-
-line bruslení. „Jde mi o to, aby děti aktivně využily svůj volný čas a neseděly doma  
u počítačů,“ sdělil Martin Očadlík. Cenu mu předal radní města Jiří Veselý (vpravo).

Usměvavá. Ivana Šímová z Mateřské školy Otrokovice – odloučené pracoviště 
ul. Jožky Jabůrkové, si přebrala z rukou místostarosty Ondřeje Wilczynského ne-
jenom krásnou kytici, ale také cenu v kategorii ocenění pedagogických pracovníků 
mateřských škol. „Učitelství nevnímám jako profesi, ale jako poslání, kdy je potřeba 
vydat ze sebe maximum toho pozitivního, co v nás je,“ uvedla oceněná učitelka. 

dárek. Nádhernou skleněnou cenu předala starostka města Otrokovice Hana Večerková (vpravo) uči-
telce Kateřině Mášové (vlevo) ze ZŠ T. G. M., která ji získala v kategorii ocenění pedagogických pra-
covníků základních škol do 33 let. Paní učitelka se svěřila, že na své práci miluje především rozmanitost.

obětavé učitelky. V�kategorii�pedagog�základních�škol�byly�oceněny�hned�čtyři�dámy.�(zleva)�Adéla�Kohelová�ze�
ZŠ�Otrokovice�Komenského�se�věnuje�logopedii�postižených�dětí�a�největší�odměnou�pro�ni�je,�když�rozmluví�žáčka,�
který�to�neuměl,�a�ten�pak��sám�řekne�mamince,�že�ji�má�rád.��Marie�Heryánová�ze�ZŠ�trávníky�vyučuje�historii�a�cizí�
jazyky.�Podle�jejích�slov�je�to�ta�nejlepší�kombinace,�kterou�si�mohla�pro�své�povolání�zvolit.�Jaroslava�Jakubová�
ze�ZŠ�Mánesova�tvrdí,�že�celý�život,�i�ten�pracovní,�je�pro�ni�velký�relax�a�do�třídy�chodí�s�úsměvem,�který��předává� 
i�dětem.�Miroslava�Dolanská�působí�na�ZŠ�t.�G.�M.�jako�vychovatelka�ve�školní�družině�a�jak�sdělila,�je�to�
náročná�práce�a�důležité�je�umět�děti�hlavně�zaujmout.�Oceněným�učitelkám�předali�ceny�oba�místostarostové�
města�Petr�Ťopek�(vlevo)�a�Ondřej�Wilczynski (vpravo). Všechny dámy se shodly, že práce s dětmi je zajímavá, 
i když někdy velmi náročná. Podle nich je důležité získat si u dětí nejenom respekt, ale především je chválit 
i za sebemenší úspěch. A velmi je potěší, když je i po letech jejich bývalí svěřenci při setkání ve městě poznají 
a promluví s nimi pár slov.

děkovná slova. Oceněným pracovníkem středních škol se stal Mi-
roslav Cabalka  (vlevo) ze SPŠ Otrokovice. Pogratulovat a poděkovat 
mu za dlouholetou práci přišel místostarosta Petr Ťopek (vpravo).

OTROKOVICE
+420 601 601 802
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s dojetím. Jednou z kategorií byla také cena rady 
města. Ta ji udělila emeritní ředitelce ZUŠ Otrokovice, 
paní Miladě Grimové. Na umělecké škole působila ne-
uvěřitelných pětačtyřicet let. Svou práci i školu má tak 
ráda, že tam dodnes chodí na návštěvu.
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Školkovné se zvyšovat nebude
Za měsíční pobyt dítěte v mateřské školce zaplatí rodiče stejně 
jako uplynulý rok, tedy 720 korun, a to i navzdory mírnému 
zvýšení celkových nákladů na jedno dítě. Ty byly spočítány 
na 1458 korun, což znamená, že rodiče měsíčně zaplatili za své 
dítě necelou polovinu nákladů ve výši 720 korun. „V následu-
jícím školním roce rodiče zaplatí za dítě stejnou částku, ač-
koliv náklady na jedno dítě stouply přibližně o třicet korun,“ 
uvedla ředitelka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčko-
vá. Dále ale rodičům připomněla, že podle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů jim bude na základě potvrzení mateřské 
školy částka vynaložená na umístění dítěte v MŠO v roce 2019 
vrácena v plné výši při vyúčtování daní.  (šar)

voda z Bělovské studánky je pitná
Poslední provedené rozbory  Bělovské studánky prokázaly, 
že voda ve studánce je vhodná k pití. Kvalita vody vyhově-
la parametrům pro vodu pitnou. Dle rozboru Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle 
mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní 
bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také 
fyzikální a chemické ukazatele splňují požadavky pro pitnou 
vodu. U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické, tak 
po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vy-
hlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické po-
žadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody.  (red)

otrokovičtí školáci dostanou den volna  
Ředitelky všech tří otrokovických základních škol zřizovaných 
městem vyhlásily na 2. května ředitelské volno. Důvodem je 
účast všech pedagogů na celodenním školení. „Rodičů se bu-
deme dotazovat, zda budou mít na tento den zajištěno hlídání 
svých dětí. Abychom jim nezpůsobili komplikace, v případě 
zájmu jsme připraveni otevřít školní družiny,“ řekla za všech-
ny tři ředitelky Marta Zakopalová ze ZŠ T. G. Masaryka. 
Všichni pedagogové se v tento den zúčastní školení na téma 
„třídní klima“, které je součástí projektu Místní akční plán 
II. ORP Otrokovice, který realizuje Odbor školství a kultury 
Městského úřadu Otrokovice. „Je pro nás důležité, aby se žáci 
cítili ve školách bezpečně, zvládli skupinovou výuku, zažili 
ve škole úspěch ať už ze strany kolektivu žáků – třídy, učitel-
ského sboru, a to vše souvisí se školním a třídním klimatem. 
Zkrátka bezpečí a přátelské klima ve školách ovlivňují úspěš-
nost našich žáků,“ přiblížila důvod školení vedoucí odboru 
Barbora Šopíková.  (ste)

ve městě startuje dotazníkové šetření 
Stovky otrokovických domácností navštíví v průběhu dubna 
a května pracovníci společnosti UDIMO s. r. o., kteří zpraco-
vávají pro město Otrokovice dotazníkové šetření v rámci zpra-
cování Plánu udržitelné městské mobility města Otrokovice. 
„Výsledek dotazníkového šetření bude podkladem do analy-
tické části a následně z něj budeme vycházet při dalším zpra-
covávání a plánování,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravně-
-správního Renáta Krystyníková s tím, že každý pracovník, 
který zazvoní u domu, bude patřičně označen.  (šar) 

Technické služby proinvestují 4 miliony
Dvě nové multikáry, vyklápěč kontejnerů nebo průběžná ob-
nova zkorodovaných kontejnerů ve sběrných dvorech. Nejen 
do těchto zařízení budou investovat Technické služby Otroko-
vice. Letošní investice na pořízení nového majetku se vyšplhají 
na čtyři miliony korun. Nahrazeny budou například dvě již vel-
mi opotřebované a zastaralé multikáry. „Jedna bude mít zve-
dací plošinu a poslouží řemeslníkům při opravách městského 
mobiliáře, dětských hřišť a dopravního značení. Druhé vozidlo 
se sklápěcí korbou bude využíváno zedníky při opravách míst-
ních komunikací a také dětských hřišť,“ uvedl jednatel Tech-
nických služeb Otrokovice Vladimír Plšek s tím, že na poří-
zení těchto dvou malých nákladních automobilů je vyčleněno 
1,5 milionu korun. Dalších 1,7 milionu korun bude stát nové 
nákladní auto, na které bude instalována nástavba ramenového 
nosiče velkokapacitních kontejnerů. „Vozidlo pak bude slou-
žit k vývozu kontejnerů ze sběrných dvorů,“ vysvětlil Plšek. 
V letošním roce budou otrokovické technické služby pořizovat 
také vysokozdvižný vyklápěč kontejnerů k zefektivnění třídění 
a lisování plastů v třídírně odpadů. Průběžně budou také vy-
měňovány staré zkorodované kontejnery ve sběrných dvorech. 
Část finančních prostředků bude nutné také investovat do mo-
dernizace samotného areálu technických služeb.  (red)
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město si připomenulo narození Tomáše Bati

vzpomínka.�narodil�se�3.�dubna�1876�do�rodiny�zlínského�ševce�a�o�desítky�let�později�přeměnil�
svou�skromnou�obuvnickou�živnost�ve�věhlasný�koncern.�Den�narození�tomáše�Bati�si�připomnělo 
i�město�Otrokovice.�Uctít�jeho�památku�přišli�k�soše�do�parku�před�Společenským�domem�lidé�včetně�
starostky�města�Hany�Večerkové.�„tomáš�Baťa�vepsal�podstatnou�část�podoby�současným�Otrokovi-
cím.�Jeho�podnikání�se�vepsalo�do�dějin�a�jeho�pracovní�postupy�a�citáty�jsou�dodnes�dávány�za�vzor�
na�školách,�v�podnicích�či�politice,“�uvedla�Hana�Večerková.�� (šar), foto: ivo novoTný

Vítané změny se dočkali oby-
vatelé čtvrti Kolonka. Od  
1. dubna jim zajíždějí autobu-
sy MHD až do Přístavní ulice. 
Původní zastávka U Dřevnice 
totiž musela být dočasně zru-
šena kvůli rekonstrukci mostu 
v ulici Nadjezd a lidé tak muse-
li jít až na vzdálenou zastávku 
v ulici Hurdisky.

 Do doby, než byl nadjezd 
uzavřen, což bylo 18. února, se 
nepodařilo projekčně a staveb-
ně připravit a vyřídit všechna 

povolení pro vedení výlukové 
linky až do Přístavní ulice, tak-
že autobusy končily svou jízdu 
na zastávce Hurdisky a otáčely 
se na okružní křižovatce. 

Tato sitauce se již změnila, 
a tak od dubna autobusy linky 
55 ještě před okružní křižovat-
kou odbočí do Přístavní ulice 
a zastaví na přesunuté zastávce 
U Dřevnice v blízkosti začátku 
Dvořákovy ulice. 

Ulicí Nadjezd a přes okruž-
ní křižovatku se pak znovu 

vracejí v opačném směru opět 
na zastávku Hurdisky a dále 
do centra Otrokovic a k želez-
niční stanici. „Jsme rádi, že se 
podařilo linku prodloužit a na-
pravit současný stav. Lidem, 
kteří v této lokalitě bydlí, to 
jistě pomůže,“ řekla vedoucí 
dopravně-správního odboru 
otrokovické radnice Renáta 
Krystyníková. 

Pro bezpečnou a plynulou 
jízdu autobusů MHD však platí 
v části Přístavní ulice v obou 
směrech zákaz zastavení. Ces-
tujícím poslouží pro vystupo-
vání a nastupování provizorní 
nástupiště z panelů. 

V souvislosti s prodlouže-
ním linky se na celé její trase 
v důsledku delší doby jízdy 
mírně posunou časy odjezdů 
některých spojů. Jízdní řády 
celé linky 55 a rovněž linky 70, 
která zajíždí do Otrokovic ze 
Zlína, jsou proto změněny.

 Nové jízdní řády jsou k dis-
pozici na internetových strán-
kách www.dszo.cz, kde si je 
mohou lidé stáhnout i vytisk-
nout.

 Romana StehlíKová,
 mluvčí města

lidé z kolonky to mají blíž na zastávku

nová zastávka.�Autobusy�MHD�nyní�zajíždějí�až�do�ulice�Pří-
stavní.�� Mapa: DSZo

Škodu za tři sta tisíc korun 
napáchal požár, který v noci 
z pátku 5. dubna na sobotu  
6. dubna zachvátil 25. budovu 
v průmyslovém areálu TOMA. 

Hlášení dostali hasiči krát-
ce po půlnoci a na místo hned 
vyrazilo osm jednotek profesi-
onálních i dobrovolných hasičů 
s dvanácti cisternami. „Hasiči 
po příjezdu zjistili, že část stře-
chy výrobní budovy pro zpra-
cování papíru je v plamenech. 
Proto byl vyhlášen II. stupeň 
požárního poplachu,“ vysvětlil 
zástupce zlínských krajských 
hasičů Roman Žemlička. 

Kouř byl tak silný, že hasiči 
museli používat dýchací pří-

stroje, aby se dostali co nejblíže 
k plamenům. K hašení využili 
automobilový žebřík i nasta-
vovací žebříky, po kterých se 
dostali na střechu budovy. 

Požár se podařilo dostat na-
štěstí velmi rychle pod kon-
trolu a po takřka hodině a půl 
intenzivního prolévání vodou  
byly hasební práce ukončeny.

Co bylo příčinou požáru, je 
nyní v rukou vyšetřovatelů.  
O případ se zajímá také poli-
cie, která zjištuje, zda za vzni-
kem události nestál cizí úmysl 
či nedbalost. Podle hasičů byl 
včasným zjištěním a rychlým 
zásahem uchráněn majetek ve 
výši 3 000 000 korun.  (šar)

v tomě hořelo. vzplál papír i střecha

Tisíce lidí po celé České re-
publice dostaly e-mail, v němž 
jim jeho pisatel oznamuje, 
že přes webovou kameru zís-
kal citlivé osobní informace 
a za jejich nezveřejnění po-
žaduje zaplatit do 48 hodin 
13 500 korun  v bitcoinech. 
Policie upozorňuje, aby lidé  
v žádném případě nic neposíla-
li, protože jde o podvod. „Vše-
obecně doporučujeme, aby lidé 
podezřelé e-maily neotvírali,  
nereagovali na ně, označili je 
jako spam,“ sdělila zlínská 
krajská policejní mluvčí Lenka 
Javorková s tím, že po pachate-
li se pátrá.  (šar)

Policie: Pozor na 
podvodné e-maily!



z jednání zastupitelstva 
města otrokovice (zmo) 
dne 10. 2. 2019

Zastupitelé projednali 16 bodů 
programu, k nimž přijali usne-
sení. 

zmo schválilo:
• poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace na činnost (ostat-
ní službu v sociální oblasti) 
v roce 2019 ve výši 150 000 
korun organizaci NADĚJE 
Otrokovice, o. p. s. 
• schválilo poskytnutí nein-
vestiční dotace na činnost 

(na zajištění sociálních slu-
žeb) v roce 2019 ve výši  
1 432 800 korun organizaci 
Charita Otrokovice, ve výši 
745 100 Kč organizaci NA-
DĚJE, ve výši 334 900  ko-
run organizaci Unie Kompas, 
ve výši 378 100 korun or-
ganizaci Společnost Podané 
ruce o. p. s., ve výši 45 600 
korun organizaci HVĚZDA  
z. ú., ve výši 76 500 korun or-
ganizaci Za sklem o. s., ve výši  
52 300 korun organizaci Stře-
disko rané péče Educo Zlín 
• schválilo poskytnutí dota-
cí na činnost v oblasti sportu 

v roce 2019 spolkům dle přílo-
hy usnesení 
• schválilo poskytnutí dotací 
na činnost v oblasti kultury 
na rok 2019 spolkům dle přílo-
hy usnesení 
• schválilo poskytnutí indivi-
duální dotace na činnosti ZUŠ 
Otrokovice v roce 2019 ve výši  
80 000  korun
• schválilo poskytnutí finanční-
ho daru pro ČČK Zlín ve výši 
215 650 korun na úhradu bez-
platné celosíťové roční jízden-
ky MHD dárcům krve a kostní 
dřeně. hana veČerková, 
 starostka

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

Už za měsíc půjdou lidé opět k volebním ur-
nám. Tentokrát se budou vybírat noví členové 
Evropského parlamentu. Volby se uskuteční 24. 
a 25. května 2019. 

Informace k těmto volbám mohou voli-
či získávat již nyní především prostřednic-
tvím internetu a další budou postupně zve-
řejňovány jak na webu Ministerstva vnitra  
www.mvcr.cz, tak i na webových stránkách 
města Otrokovice, kde je například ke stažení 
i žádost o voličský průkaz.

Na území města Otrokovice se volby usku-
teční ve 13 volebních místnostech rozesetých 
po Otrokovicích. Ke změně volebních místností 
od posledních loňských voleb do zastupitelstev 
obcí nedošlo. Kdo tedy k volbám chodí a ne-
změnil v rámci Otrokovic od posledních voleb 
trvalý pobyt, navštíví stejnou volební místnost. 

Kde volit, se občané dozví z Oznámení o době 
a místě konání voleb, a to nejpozději 9. května 
2019. S ohledem na dřívější termín květnové 
uzávěrky Otrokovických novin nebude tato vo-
lební „vyhláška“ součástí novin. Volič se však 
s ní může seznámit prostřednictvím výlepových 
ploch města a také bude zveřejněna na úřední 
desce.

Volič také zjistí, do kterého volebního okrs-
ku spadá při doručování hlasovacích lístků, kdy 
adresa volební místnosti bude uvedena přímo 
na doručovací obálce. Pokud by volič přesto 
z nějakého důvodu nevěděl, kam má jít volit, 
stačí zavolat v den voleb na informace MěÚ 
Otrokovice, tel. 577 680 111, nebo na evidenci 
obyvatel, tel. 577 680 101-2. 

  Marcel NeMčeK, 
 vedoucí odboru evidenčně-správního

volby do evropského parlamentu se blíží

2. dubna 2019

Tisková zpráva

Volby do Evropského parlamentu se blíží

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Informace k těmto volbám 
mohou voliči získávat již nyní především prostřednictvím internetu. Informace jsou postupně 
zveřejňovány jak na webu Ministerstva vnitra, www.mvcr.cz, tak i na webových stránkách města 
Otrokovice, kde je například ke stažení i žádost o voličský průkaz.

Na území města Otrokovice se volby uskuteční ve 13 volebních místnostech rozesetých po 
Otrokovicích. Kdo k volbám chodí a nezměnil v rámci Otrokovic od posledních voleb trvalý pobyt, 
navštíví stejnou volební místnost. Ke změně volební místností od posledních voleb do zastupitelstev 
obcí na podzim minulého roku nedošlo.

Kde volit se volič dozví z Oznámení o době a místě konání voleb, a to nejpozději 9. května 2019. 
S ohledem na dřívější termín uzávěrky Otrokovických novin nebude tato volební „vyhláška“ součástí 
novin. Volič se s ní může ale seznámit prostřednictvím výlepových ploch města a bude zveřejněna na 
Úřední desce.

Volič také zjistí, do kterého volebního okrsku spadá při doručování hlasovacích lístků, kdy adresa 
volební místnosti bude uvedena přímo na doručovací obálce. Pokud by volič přesto z nějakého 
důvodu nevěděl, kam má jít volit, stačí zavolat v den voleb na informace MěÚ Otrokovice, tel. 
577 680 111 nebo na evidenci obyvatel, tel. 577 680 101-2.

Volit budeme na těchto místech:

Volební 
okrsek číslo Sídlo volebního okrsku

1 Základní škola Trávníky Otrokovice, Hlavní 1160
2 Základní škola Trávníky Otrokovice, Hlavní 1160
3 Základní škola Trávníky Otrokovice, Hlavní 1160
4 Městská poliklinika Otrokovice, tř. Osvobození 1388
5 Městská poliklinika Otrokovice, tř. Osvobození 1388
6 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, Jana Žižky 1355
7 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, Jana Žižky 1355
8 Městská galerie Otrokovice, nám. 3. května 1342
9 SENIOR Otrokovice, budova C, tř. Spojenců 1840

10 Základní škola Mánesova Otrokovice, Mánesova 908
11 SENIOR Otrokovice, budova B, K. Čapka 1615
12 Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266
13 Klub důchodců Kvítkovice, K. H. Máchy 271

Zpracoval: Bc. Marcel Nemček, vedoucí odboru evidenčně-správního

Další informace:
Romana Stehlíková
tisková mluvčí města Otrokovice 
+420 723 606 758, +420 577 680 449
stehlikova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz

Seznam volebních míst

Občan, který nemůže nebo ne-
hodlá volit ve svém volebním 
okrsku, může požádat o volič-
ský průkaz. S ním poté může 
hlasovat v jakémkoliv voleb-
ním okrsku na území České 
republiky. Voličský průkaz 
vydává obecní úřad příslušný 
podle místa pobytu voliče (tj. 
ten, u kterého je volič zapsán 
v seznamu).

Jak o něj požádat? Žádost lze 
podat jak osobně, tak i písem-
ně. V případě písemné žádosti 
zasílané poštou musí být žádost 
opatřena ověřeným podpisem 
voliče a musí být doručena 
nejpozději 17. května, tedy  
7 dnů přede dnem voleb, pří-
slušnému úřadu, kde je vo-
lič veden v seznamu voličů, 
kde má místo svého trvalého 
pobytu. Elektronicky lze pí-
semnou žádost zaslat také, ale 
pouze prostřednictvím datové 
schránky voliče (nestačí pouhý  
e-mail). 

Volič zapsaný v seznamu vo-
ličů s trvalým pobytem v Otro-
kovicích může požádat o vydá-
ní voličského průkazu za výše 
uvedených podmínek u Odbo-
ru evidenčně-správního MěÚ 
Otrokovice, přízemí budovy 
2 úřadu, kancelář evidence oby-
vatel (tel. 577 680 101-2), a to 
nejpozději do 22. května do  
16 hodin. 

V případě osobní návštěvy 
stačí vyplnit námi připravený 
formulář žádosti. Je potřeba mít 
s sebou platný občanský prů-
kaz. Formulář žádosti o vydání 
voličského průkazu je ke staže-
ní také v sekci „Volby, referen-
dum, sčítání“ přístupné z hlavní 
nabídky internetových stránek 
města Otrokovice. „Evidence 
obyvatel našeho úřadu začne 
předávat voličské průkazy 
osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče žádající-
ho o vydání tohoto typuprůka-
zu, anebo jej voliči zašle, pokud 
o to požádal, nejdříve 9. května 
2019.  Dříve nelze ze zákona 
voličský průkaz ani osobně 
vydat ani zaslat. V případě po-
třeby nás neváhejte kontakto-
vat,“ vzkazuje vedoucí odboru 
evidenčně-správního Marcel 
Nemček (577 680 230), který 
má organizačně-technické za-
bezpečení voleb v Otrokovicích 
na starosti.  
Adresa pro doručení písemné 
žádosti opatřené ověřeným 
podpisem je:
Městský úřad Otrokovice
odbor evidenčně-správní
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice
 Marcel NeMčeK,
 vedoucí odboru
 evidenčně-správního  

lidé mohou žádat o voličský průkaz

Město znovu přispívá 10 tisíc na stavbu parkovacího stání
Celkem čtvrt milionu korun 
vyčlenilo město Otrokovice 
na podporu budování parkova-
cích stání na soukromých po-
zemcích u rodinných domů. To 
by mělo vést k omezení potřeby 
parkování vozidel na místních 
komunikacích města. Loni bylo 
díky dotaci vybudováno čtrnáct 
parkovacích stání.

Na jedno vybudované par-
kovací stání je možné získat  
10 tisíc korun.  „Program při-
pouští financovat maximálně 
2 parkovací stání na jednu byto-
vou jednotku související stavby 
rodinného domu,“ informovala 
Marcela Sláčíková z odboru 
rozvoje města. Dodala, že žada-
telem o dotaci může být pouze 
fyzická osoba, jež je vlastníkem 

stavby rodinného domu včetně 
jeho přiléhajícího pozemku, na 
němž bude vybudováno par-
kovací stání. Rodinný dům ve 
vlastnictví žadatele ale nesmí 
být užíván k podnikání. 

Na druhou stranu není vyža-
dováno, aby měl žadatel trvalé 
bydliště ve městě. Další pod-
mínkou je výstavba parkova-
cího stání v témže roce, kdy je 
vypsána dotace. Aby žadatelé 
mohli získat dotaci, nesmí mít 
žádné závazky po lhůtě splat-
nosti vůči městu Otrokovice. 

Zájemci o poskytnutí dotace 
mohou předkládat své žádosti 
od 15. dubna 2019 do 30. listo-
padu 2020.

 „S podporou soukromých 
vlastníků pozemků města fi-

nančním příspěvkem na vybu-
dování vlastního parkovacího 
stání přišlo vedení města už  
v předchozích volebních ob-
dobích. V tomto případě na ně 
chceme navázat a desetitisíco-
vý příspěvek také poskytovat,“ 
uvedla starostka města Hana 
Večerková.  (ste)
veškeré informace o progra-
mu si můžete stáhnout pomocí 
QR kódu zde: 

Místostarostové města Ondřej 
Wilczynski a Petr Ťopek mají 
od posledního zasedání zastu-
pitelstva rozdělené kompeten-
ce. První z výše jmenovaných 
bude mít na starosti využívá-
ní informačních technologií 
a spolupráci se společnostmi 
s ručením omezeným, jejichž 
jediným vlastníkem je měs-
to Otrokovice, a spolupráci 
s příspěvkovými organizacemi 
města. Druhý místostarosta 
Petr Ťopek bude mít v kompe-
tenci oblast sportu a kultury.

Zatímco funkce starostky 

byla zastupitelstvem určena 
jako uvolněná, funkce obou 
místostarostů budou neuvol-
něné. Ondřej Wilczynski pro-
to bude v kanceláři na radnici  
každé pondělí od 8 do 17 ho-
din. Petr Ťopek zase každou 
středu ve stejném čase.

Tříčlenné vedení města dále 
spolupracuje s výbory Zastupi-
telstva města Otrokovice a ko-
misemi Rady města Otrokovice 
a zajišťuje kontakt mezi nimi 
a jinými orgány města, včetně 
překládání návrhu na změny 
jejich složení.  (ste)

Místostarostové mají nové kompetence

Deset vítězů výtvarné soutěže 
„Bezpečně na silnicích“ obdr-
želo na začátku dubna ocenění 
za svá díla s dopravní tema-
tikou. Do soutěže se zapojily 
děti z Mateřské školy Otroko-
vice, žáci z 1. tříd základních 
škol a také děti ze školy Ko-
menského.

Výtvarnou soutěž pořádá 
odbor dopravně-správní již 
deset let. Letošním, jubilejním 
tématem bylo „Mámo, táto, 
vezeš mě bezpečně?“.

 „Soutěž má nejmladší ge-
nerace upozorňovat na bez-
pečnost na silnicích. Každý 
rok máme stanoveno určité 
téma, na které děti vytvoří vý-
tvarné dílko, pochopitelně při-
měřeně jejich věku. Při hod-
nocení dbáme zejména na to, 
aby na obrázcích byla zřetel-

ná bezpečnostní opatření či 
pravidla,“ vysvětlila vedoucí 
odboru dopravně-správního 
Renáta Krystyníková.

Pogratulovat a předat ceny 
přišli malým umělcům také  
oba místostarostové Otrokovic 
Ondřej Wilczynski a Petr Ťo-
pek společně s krajským koor-
dinátorem BESIP pro Zlínský 
kraj Zdeňkem Patíkem.  (red)

vítězové soutěže:
Reisnerová Tereza

Seďová Jitka
Heřmanová Amálie

Cenek Damian
Čapková Simona
Čaňová Michaela

Bartůsková Valerie
Bjalková Laura

Hejdová Viktorie
Hrušková Dominika

Malí výtvarníci dostali ocenění
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Za návštěvu Městského koupa-
liště Otrokovice či Rekreační 
oblasi Štěrkoviště si lidé letos 
o něco málo připlatí. Důvodem 
je postupné zvyšování nákladů 
na provozování těchto dvou 
areálů. Zvýšení vstupného však 
není nijak dramatické, řádově 
jde o koruny. 

O zvýšení cen vstupného 
rozhodla na svém jednání Rada 
města Otrokovice. U Městské-
ho koupaliště se zvyšuje cena 
vstupného pro dospělé. Dále 
se o hodinu posunuje doba pro 
výběr odpoledního vstupného 
– nově bude odpolední vstup-
né vybíráno až od 16 hodin 
na místo dřívějších 15 hodin. 
Vstupné pro děti zůstává beze 
změny. 

U Rekreační oblasti Štěrko-
viště dochází k navýšení cen 
vstupného jak pro dospělé, tak 
pro děti.

„Ceny se prakticky nezvy-
šovaly od roku 2010. Od této 

doby vzrostla míra inflace, 
ceny energií i minimální a za-
ručená mzda,“ uvedl Tomáš 
Morys, jednatel TEHOSU, 
městské organizace, která pro-
vozuje oba areály. Zároveň 
ubezpečil, že ceny jsou srovna-
telné jako na okolních koupa-
lištích, např. v Holešově nebo 
Hulíně.

Pro dárce krve (držite-
lům ocenění Českého čer-
veného kříže pro bezpří-
spěvkové dárce krve zlaté 
medaile prof. MUDr. Jana 
Janského a Zlatého kříže 1. až 
3. třídy) a kostní dřeně jsou sle-
vy na vstupném od roku 2013 
ve výši 50 %.

Na městské koupaliště loni 
zavítalo téměř 44 tisíc návštěv-
níků a v Rekreační oblasti Štěr-
koviště využilo v loňské sezoně  
toboganu, dětského brouzdališ-
tě a štěrkáče téměř 31 tisíc lidí. 

 Romana StehlíKová, 
 mluvčí města

vstupné na koupaliště i Štěrkoviště bude letos dražší

 Městské koupaliště Otrokovice
 2018 2019
celodenní vstupné 
dospělí  50 Kč 60 Kč
děti 6–15 let 20 Kč 20 Kč
vstupné – ZTP 10 Kč 10 Kč
děti do 5 let  zdarma zdarma
     
odpolední vstupné 
od 16.00 hod 
dospělí 30 Kč 30 Kč
děti 6–15 let 10 Kč 10 Kč
     
předplatné 5 vstupů 
dospělí 200 Kč  240 Kč
děti 6–15 let   80 Kč    80 Kč

 2018 2019
zvýhodněné vstupné
školy 10 Kč 10 Kč
vstupné 1 hod. 
dospělí  20 Kč 20 Kč

rodinné vstupné 
2 dospělí + 2 děti 120 Kč 140 Kč
2 dospělí + 1 dítě 100 Kč 120 Kč
1 dospělý + 2 děti 70 Kč 80 Kč
1 dospělý + 1 dítě 50 Kč 60 Kč

Rekreační areál Štěrkoviště
dospělí 20 Kč 30 Kč
děti 6–15 let 10 Kč 20 Kč
děti do 5 let zdarma zdarma

AKtuálNí ceNíK PRo RoK 2019
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 
Autovrakoviště Třebětice 

Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme až 1500 Kč 
Kč 

 

Více než dvě stovky kilogramů 
odpadu. Takové množství se do-
slova povalovalo na cyklostezce 
vedoucí kolem řeky Dřevnice 
napříč Otrokovicemi. Díky še-
desátce dobrovolníků však tyto 
odpadky skončily tam, kde správ-
ně měly. V kontejnerech. Úklid 
se uskutečnil v rámci motivační 
kampaně Do práce na kole 2019.

Nedopalky, plastové lahve,   
papíry, sklo, ale i třeba kus karo-
seria auta, obal na mobil. To vše 
odhodili lidé během uplynulého 
roku místo do košů na chodní-

ky nebo na trávník. „Při jednom  
z úklidů jsme tu také našli kolo-
běžku. Ale nebyla už pojízdná,“ 
zavzpomínala jedna z dobrovol-
nic   Jarmila Machová. Nejvíce se 
v odpadkových pytlech hromadi-
ly nedopalky od cigaret. „Ty jsme 
sesbírali především v okolí mostů, 
které je jimi doslova posázeno,“ 
postěžovala si dále dobrovolnice. 

Během jednoho jediného dne 
se podařilo sesbírat neuvěřitel-
ných 220 kg odpadu, které pak 
následně odvezly místní technic-
ké služby. 

„V rámci sobotního úklidu se 
za otrokovickou stranu zúčastnilo 
přibližně pět desítek dospělých  
i dětí. Účastníci byli odměněni 
drobnými dárky od města, zá-
jemci obdrželi pamětní diplom,  
k dispozici bylo občerstvení  
a každý měl možnost opéct si špe-
káček,“ uvedla Lenka Žemlová  
z odboru dopravně-správního, 
který cykloúklid pořádal.

Úklidová akce má hned ně-
kolik významů. „Kromě toho, 
že vyčistíme okolí stezky, půso-
bí akce preventivně. Když malí 
účastníci úklidu vidí nepořádek, 
který dokážou způsobit lidé svým 
nezodpovědným chováním, sami 
si uvědomí, že odpadky patří do 
košů, nikoliv do přírody,“ shrnula 
vedoucí odboru Renáta Krystyní-
ková. 

„Velké poděkování patří přede-
vším dobrovolníkům, kterým není 
lhostejné, v jakém prostředí žijí. 
Dále městům Zlín a Otrokovice 
za dodání pomůcek k úklidu a za-
jištění odvozu. Doufám, že krásné 
prostředí kolem stezky Zlín – Ot-
rokovice vydrží co nejdéle,“ sdě-
lila Jana Vybíralová z iniciativy 
CykloZlín, která se cykloúklidu 
také zúčastnila. (šar)

velký uklid cyklostezky: našlo se pouzdro na mobil i díl auta

Už je čistá. Díky�šedesátce�dobrovolníků�je�cyklostezka�v�okolí�řeky�
Dřevnice�zase�čistší.  Foto: Šárka ŠARMANová

Už několik týdnů mohou lidé vy-
užívat nové workoutové hřiště, 
které je ve Sportovním areálu Ba-
ťov. Přístup je časově neomezený 
a vstup na něj je zdarma.

Workoutová hřiště jsou již ně-
kolik let mezi lidmi velmi oblí-
bená. Přinášejí nejenom zvýšení 
atraktivity prostor, ale přede-
vším přispívají ke zdravému ži-
votnímu stylu obyvatel. A touto 
cestou se vydalo i město Otroko-
vice. Ve městě je v současné době  
několik stanovišť venkovních po-
silovacích strojů, na nichž si mo-
hou lidé zdarma zacvičit. 

„Workoutové stanoviště, kde 
uživatel cvičí nikoliv na stro-

ji, ale s využitím své hmotnosti, 
doposud v Otrokovicích scháze-
lo. Věřím, že postupně zvýšíme 
zájem veřejnosti o využívání 
těchto prvků a že se i počet takto 
vybavených ploch v našem měs-
tě bude časem navyšovat,“ uvedl 
místostarosta Petr Ťopek.

Workoutové hřiště je sestaveno 
z víceúčelové sestavy pěti hrazd, 
svislé hrazdy, trojitého bradla 
a žebřiny s dopadovou plochou 
z kačírku. 

„Zaměřili jsme se na bezúdrž-
bový a trvanlivý materiál ocel 
s protiskluzovým nátěrem. Sesta-
va je umístěna do kačírku z toho 
důvodu, že při rozšíření prvků 

v budoucnu by se dopadová plo-
cha z umělého povrchu obtížně 
rozšiřovala a napojovala. Pokud 
by zůstalo pouze u jediné sestavy, 
umělý povrch se dobuduje,“ vy-
světlila Alena Lacigová z odboru 
rozvoje města. 

U workoutového hřiště je umís-
těna tabule s návodem, jakým 
způsobem lze cvičební hrazdy 
využívat. Současně na tabuli ná-
vštěvníci naleznou návštěvní řád. 
„Obyvatelé a návštěvníci Otro-
kovic nyní mají další místo, kde 
mohou bezplatně a smysluplně 
strávit svůj volný čas na čerstvém 
vzduchu,“ uzavřel místostarosta 
Petr Ťopek. (ste)

Více než jednáct tisíc kusů nových cibulovin zasadily na 
podzim loňského roku na celém území města otrokovické 
technické služby. Jako první se objevily krokusy, které po-
stupně nahradily zářivě žluté narcisy. Ty jsou navíc zasa-
zeny na travnatých plochách  prakticky po celých Otroko-
vicích. Narcisy postupně již nahrazují krásné tulipány a po 
nich budou město zdobit  nápadité květy okrasných česneků.  
„V letošním roce jsme omezili výsadbu macešek a nahra-
dili je větším množstvím cibulovin. Hlavním důvodem 
této změny je častý úhyn macešek během zimy, takže na 
jaře neodpovídal estetický zážitek z těchto záhonů vyna-
loženému úsilí. Cibuloviny jsou méně pracné i levnější na 
výsadbu i následnou údržbu a výsledný efekt je dle mého 
názoru podstatně zajímavější. Nově jsme proto cibuloviny 
vysázeli například i v ulici Napajedelské a před Městskou 
poliklinikou,“ vysvětlil jednatel Technických služeb Otro-
kovice Vladimír Plšek.  (red)

Město rozzářily květinové záhony

v plném květu. Rozkvetlé�cibuloviny�lze�vidět�praktic-
ky�po�celém�městě.� Foto: Šárka ŠARMANová 

Sportovní areál Baťov má nové workoutové hřiště
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„Nikdo nedělá větší chybu než 
ten, kdo nedělá nic v domnění, 
že to málo, co udělat může, je 
bezvýznamné.“ Tímto citátem 
se řídí i starostka Otrokovic 
Hana Večerková. A dalo by 
se říci, že prakticky každý den 
od doby, co se po podzimních 
komunálních volbách dostala 
do vedení města. Nejprve jako 
místostarostka, ale po třech 
měsících už jako starostka 
poté, co na tuto funkci rezigno-
val dosavadní starosta Jaroslav 
Budek. 

Jaká byla vaše první my-
šlenka, když přišla možnost 
stát se starostkou?
V první řadě mě zaskočila re-
zignace pana starosty Budka. 
Ale vzhledem k tomu, že mě 
následně začali podporovat 
lidé z mého blízkého okolí, tak 
jsem si řekla, že do toho půjdu. 
Je to pro mě obrovská výzva 
a taky příležitost. Příležitost 
opravdu něco  pro naše město 
udělat, někam jej směřovat. 
Bydlím tady celý život, Otro-
kovice mám ráda a záleží mi 
na nich.  

Jak na to zareagovala vaše 
rodina? 
Ta mě plně podporuje a jsem 
za to moc ráda. 

co je pro vás v nové úloze 
nejnáročnější?
Myslím si, že vyselektovat 
to, co je důležité a podstatné 
od toho, co není. I když mám 
zkušenosti z veřejné správy, 
každý den se tady seznamuji 
s něčím novým. Ať už se jedná 
o zákony nebo vyhlášky, tak 
s různými problémy, které trá-
pí naše město a občany v něm, 
aniž bych o nich v minulosti 
věděla nebo se nějak dotýkaly 
mého života.  

Každý politik, zvlášť, když 
je ve vedoucí funkci, by měl 
mít tzv. ostré lokty. 
Jak jste na tom vy?
(smích). Já jsem 
nikdy žádné 
ostré lokty ne-
měla. Za mě je 
podstatnější mít 
rozvahu, rozhod-
nost, vlastní názor 
a hlavně vědomosti 
a zkušenosti.  A všech-
ny tyto věci použít v pravou 
chvíli a nebát se říct svůj názor 
a stát si za ním. Je mi jasné, 
že se člověk nemůže zavděčit 
všem. V dnešní době si kdekdo 
zaměňuje demokracii s prosa-
zováním svých vlastních zájmů 
a někdy je hodně těžké tyto 
věci od sebe odlišit. 

Místostarostkou jste byla 

bezmála tři měsíce a najed-
nou jste stanula přímo ve ve-
dení města. Stačila jste se 
za tak krátkou dobu takzva-
ně „rozkoukat“?
Nedá se říct, že by byl nějaký 
čas na rozkoukání. Prostě beru 
věci tak, jak přicházejí. Pokud 
se mi objeví na stole nějaký 
problém, snažím se do něj pro-
niknout a řešit jej.  Díky tomu 
postupně získávám další a dal-
ší informace a tím se i posou-
vám dál.

Jste historicky druhá sta-
rostka otrokovic. První byla 
Radoslava Matuszková. Ne-
máte obavy, že budou lidé 
porovnávat vaši práci s její?
Ne, toho se nebojím. Je zce-
la pochopitelné, že mě s ní 
mohou někteří porovnávat, 

ale myslím si, že se od té 
doby poměrně hodně 

věcí změnilo, takže 
svým způsobem 
není prakticky 
ani co srovnávat. 
Každá jsme měla 
na starost zcela 

odlišné problémy.
Myslíte si, že to 

má starostka v ně-
čem lehčí než starosta?

Myslím si, že žena to má na-
opak v takové pozici těžší, 
protože bohužel my ženy jsme 
v některých věcech stále pod-
ceňované. Přitom si myslím, 
že jsme v mnohém pečlivější 
a zodpovědnější než muži. 

Kolik máte tedy pod sebou 
v tuto chvíli mužů?
Tak to jste mě trochu zasko-

čila. Abych pravdu řekla, tak 
přesné číslo, kolik pracuje 
na radnici mužů, neznám. Nic-
méně v tuto chvíli je v městské 
radě šest mužů, kterým vládne 
žena (smích).

Na starostenské židli před 
vámi sedělo několik význam-
ných osobností. Je mezi nimi 
nějaký váš vzor?
Pro mě osobně byli hodně dů-
ležití tři lidé, kteří se podíleli 
na vedení města, a to v době 
záplav. Míním tím pana Jiřího 
Kubíčka, Stanislava Mišáka 
a také už zmíněnou paní Rado-
slavu Matuszkovou. I já jsem 
totiž tehdy přišla o střechu nad 
hlavou, a tak jsem chvíli pomá-
hala jako dobrovolník na úřa-
du. Proto vím, kolik práce v té 
době pro město tito lidé udělali 
a jak náročné bylo zvládnout 
tuto krizovou situaci. Nesmírně 
si vážím jejich práce i nasaze-
ní, se kterým dokázali pro nás, 
obyvatele města, tolik udělat.  
Právě ráznost a rozhodnost 
paní Matuszkové se mi výrazně 
zapsaly do paměti. 

co mohou lidé od vás oče-
kávat?
Na to vám odpovím zcela 
stručně. Jednoznačně chci hájit 
jejich zájmy a zájmy města.

K nim bezesporu patří to-
lik diskutovaný problém, jak 
zbavit město zápachu. Máte 
už plány, co vy sama v tom 
hodláte udělat? Přece jen, 
bydlíte na Baťově, který bývá 
zápachem poměrně nejvíce 
dotčený.
Máme předběžné výsledky mě-

ření, a jak už jsme avizovali 
i prostřednictvím Otrokovic-
kých novin, tak se o tyto vý-
sledky i další informace  chce-
me podělit s veřejností. Další 
kroky konzultujeme s kraj-
ským úřadem, právníky. Už 
teď ale víme, že naše možnosti 
jsou omezené a že to bude běh 
na dlouhou trať.  Zápach se 
v Otrokovicích šíří všemi smě-
ry, záleží na rozptylových pod-
mínkách. Máme v plánu jednat 
se všemi, kteří při své výrobě 
obtěžují zápachem obyvatele 
města. 

Myslíte si, že tato práce má 
smysl? vidět výsledek práce 
je tak trochu v nedohlednu.
Každá práce, která se dělá po-
řádně a zodpovědně, má smy-
sl, i když výsledek je v nedo-
hlednu. Důležité je vidět směr, 
mít vizi, a taky se říká „někdy 
i cesta je cíl“. Nedávno jsem 
četla citát, který říká: „Nikdo 
nedělá větší chybu než ten, 
kdo nedělá nic v domnění, že 
to málo, co udělat může, je 
bezvýznamné.“  Když někdy 
zapochybuji nad tím, co dě-
lám, vzpomenu si na něj. 

Naskočila jste takzvaně 
do již rozjetého vlaku. v ot-
rokovicích i v jejich těsném 
okolí se odehrává několik 
velkých investic (nadjezd, 
obchvat, železnice). Jste při-
pravena na možné kompli-
kace?
Kromě nadjezdu, který je sku-
tečně z velké části naše inves-
tice, se ty ostatní odehrávají 
pouze na našem území a inves-

tory jsou zcela jiné instituce. 
Takže z mé pozice se budu 
hlavně snažit, aby se  tyto stav-
by v co nejmenší míře dotkly 
běžného života našich obyva-
tel a aby byly naopak k co nej-
většímu užitku našich občanů. 
Konkrétně opravu nadjezdu 
pravidelně sledujeme a kont-
rolujeme, zda práce postupují 
podle plánu.

Město dostalo nabídku 
na odkup Společenského 
domu. Zastupitelé jej ale od-
mítli odkoupit za nabízenou 
cenu 75 milionů Kč s tím, že 
se budou hledat jiné možnos-
ti. Jaké by to například podle 
vás mohly být?
Jako veřejnoprávní korporace 
jsme se za daných podmínek 
nemohli zachovat jinak. Mu-
síme hledat jiné možnosti, než 
je přímý odkup.  Město nemusí 
tuto významnou stavbu vlast-
nit, důležité je, aby ji vlastnil 
někdo, kdo ji bude udržovat 
a rozvíjet. Mně osobně by se 
líbilo, kdyby Společenský dům 
i nadále plnil svoji historickou 
funkci. Aby mohl dál sloužit 
k tomu účelu, pro jaký byl po-
staven. Tedy jako společenský 
dům, kde se setkávají lidé.  

o vás je známo, že jste vel-
kou milovnicí sportu. Spor-
tují podle vás otrokovičtí 
dostatečně?
To je těžké nějak vyhodnotit, 
ale myslím, že ano. A snad je 
to i vidět. Dle mě jsou totiž Ot-
rokovice svou polohou úplně 
ideální pro jakékoliv sportovní 
aktivity. Město leží na rovině, 
máme tu celou řadu sportovišť, 
ať už sportovní haly, koupali-
ště, Štěrkoviště, různá spor-
toviště pro širokou veřejnost, 
fotbalová hřiště, dětská hřiště 
nebo cyklostezky. A i když 
jsme průmyslové město, 
máme tu velmi blízko do pří-
rody a jsme prakticky bránou 
do Chřibů. 

Máte vy sama v otrokovi-
cích nějaké oblíbené místo? 
Ano, mám ráda Bahňák, pro-
cházky mezi domky nebo oko-
lo Štěrkáče. Cyklostezka podél 
Moravy má svá krásná místa 
k zastavení a les na žlutav-
ském kopci se svými stezkami 
je taky oáza klidu. 

co děláte, když máte chvil-
ku času pro sebe?
Když si potřebuji vyčistit hla-
vu, tak si jdu zaběhat. Velmi 
ráda chodím po horách a  kop-
cích. Když chci mít klid, sáhnu 
po knížce nebo si pustím něja-
ký dobrý film nebo hudbu.  
  Šárka ŠARMANová

Každá práce, která se dělá pořádně a zodpovědně, má smysl 
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

aktivní město. Otrokovice�nabízejí�svým�obyvatelům�celou�řadu�sportovních�aktivit.�A�myslí�i�na�
děti,�které�mohou�už�pár�měsíců�využívat�zrekonstruované�hřiště�za�Společenských�domem.�������������
 Foto: martina FojTíková



OtrOkOvické

1. Jste žena/muž?
□ žena
□ muž 

2. Kde bydlíte?
□ v Otrokovicích
□ v Kvítkovicích
□ na Trávníkách nebo  
 v lokalitě před 
 nádražím
□ v Otrokovicích –   
   Středu nebo Újezdech
□ na Bahňáku nebo   
 Kolonce
□ v blízkém okolí 
 Otrokovic (do 10 km)
□ jinde; kde?
…………………………………
…………………………………

3. Do které věkové ka-
tegorie patříte?
□ do 19 let
□ nad 19 do 23 let
□ nad 23 do 30 let
□ nad 30 do 45 let
□ nad 45 do 55 let
□ nad 55 do 65 let
□ nad 65 let

4. Jaké je Vaše nejvyš-
ší dosažené vzdělání? 
(vyberte pouze jednu 
odpověď) 
□ základní
□ střední odborné 
 / výuční list
□ střední s maturitou
□ vysokoškolské 
 včetně bakalářského

5. Jak často ve svém 
volném čase sportu-
jete?
□ 5x nebo vícekrát za 
týden
□ 3–4x týdně
□ 1–2x týdně
□ několikrát za měsíc
□ několikrát za rok
□ nesportuji vůbec

6. Sportujete nebo 
máte možnost (zá-
jem) sportovat jen  
o víkendu?
□ ano   
□ ne

7. Pokud Vám něco 
brání v pravidelných 
sportovních nebo po-
hybových aktivitách, 
co je to? (lze vybrat 
i více odpovědí)
□ nemám kde sporto-  
 vat
□ nemám s kým spor-  
 tovat
□ únava
□ nedostatek času
□ nedostatek motivace
□ zdravotní omezení
□ nedostatek finanč-  
 ních prostředků
□ nic mi nebrání, 
 nechce se mi
□ jiné; uveďte 
 konkrétněji prosím
…………………………………
…………………………………

8. Kterým sportům se 
v současnosti věnuje-
te alespoň 1x za dva 
týdny nebo v průběhu 
sezony? (můžete vy-
brat více odpovědí)
□ atletice 
□ aerobiku 
□ badmintonu
□ baseballu 
 nebo softbalu
□ basketbalu
□ běhu kondičnímu
□ běhu 
 výkonnostnímu
□ bowlingu
□ inline
 /skateboardingu
□ cyklistice silniční
□ cyklistice 
 – horským kolům
□ cyklistice – bike/  
 trail/pumptracku
□ fitness
□ florbalu 
□ fotbalu 
□ gymnastice
□ hasičskému sportu 
□ házené
□ hokejbalu
□ jachtingu
□ jezdectví
□ józe
□ judu 
□ kanoistice 
□ karate
□ kick boxu 
□ kulturistice
□ kuželkám
□ kynologii

□ lednímu hokeji/  
 bruslení 
□ lyžování – běžkám
□ lyžování – sjezdové-  
 mu,  snowboardu 
□ nohejbalu
□ orientačnímu běhu 
□ parkouru
□ plavání
□ polním kuším
□ sálové kopané
□ sportu pro všechny   
 (ASPV)
□ sportovní střelbě
□ sportům pro handi-
capované
□ squashi
□ stolnímu tenisu
□ šachům 
□ tanci
□ tenisu
□ triatlonu
□ turistice 
□ veslování
□ vodním sportům/  
 wake
□ volejbalu
□ všeobecným 
 sportovním činnos-  
 tem (např. Sokol) 
□ western střelbě
□ workoutu
□ jiným; kterým?
…………………………………
…………………………………
…………………………………

9. Kolik Kč měsíčně  
(v průměru) utratí-
te za své sportovní 

aktivity (vstupy do 
sportovních zařízení 
apod. mimo členské 
příspěvky)?

…………………………………

10. Které sportoviště 
pravidelně navštěvu-
jete pro realizaci Vaší 
sportovní činnosti (tj. 
kde pravidelně spor-
tujete – sportovní 
hala, tělocvična, hřiš-
tě apod.)?
□ atletický stadion 
 Jiskry Otrokovice
□ cyklostezky
□ fotbalový stadion FC  
 Viktoria Otrokovice
□ krytá tenisová 
 hala u Rottalu
□ Městská sportovní   
 hala Otrokovice
□ ROŠ Štěrkoviště
□ SAB fotbal
□ SAB víceúčelové 
 hřiště
□ sokolovna
□ Sportovní hala 
 Otrokovice – Štěrko-    
 viště 
□ tenisové kurty Jiskry       
 Otrokovice
□ tenisové kurty 
 Trávníky
□ tělocvična/hřiště
 ZŠ Mánesova
□ tělocvična/hřiště
 ZŠ T. G. M. 

Vážení občané, v současné době město Otrokovice zpracovává 
Dlouhodobý plán rozvoje sportu města Otrokovice.

Součástí jeho zpracování je zjišťování zájmu 
občanů o sport, aktivní i pasivní, oblíbenosti jed-
notlivých sportů a spokojenosti obyvatel s mož-
nostmi sportovních a volnočasových aktivit.

Přejeme si zpracovat plán, který bude vyhovo-
vat velkému počtu obyvatel Otrokovic. Pomůžete 
nám vyplněním přiloženého dotazníku. Věříme, 
že se nám tak společně podaří vytvořit plán, při 
jehož postupné realizaci v  následujících letech budeme zdra-

vější, budeme rádi aktivně sportovat i  se bavit výkony našich 
klubů, týmů, sportovců. 

Vyjádřete se prosím k  současnému stavu podpo-
ry sportu. Sdělte nám Vaši představu rozvoje sportu 
a zlepšení podmínek pro sportování v našem městě.

Prosíme o  vyplnění anonymního dotazníku, kte-
rý sleduje i  Váš zájem o  zdravý životní styl, pohyb 
a sportovní aktivity. 

Pokud chcete mít možnost zpětné vazby od zpraco-
vatelů dotazníku, máte možnost na konci dotazníku 

uvést svou e-mailovou adresu.

Pokyny k vyplnění: Dotazníky můžete vyplnit online na webových stránkách města Otrokovice www.otrokovice.cz až do 
20. května 2019 včetně. Další možností je vyplnění novinových dotazníků, jejich odstřižení od ON a vhození do boxů na 
určených místech, kterými jsou: Bahňák: Společenský dům, recepce a Senior C, recepce; Střed: TIC BESEDA Otrokovice  
a MěÚ Otrokovice, budova č. 1, informace; Trávníky: supermarket ALBERT, Kvítkovice: mateřská škola, restaurace MAXIMA, a to  
v době od 22. 4. do 20. května 2019. Pokud budete vyplňovat novinový dotazník a odpověď vypisovat textem, prosím napiš-
te ji tiskacím písmem.

Dotazník mĚSta otRokoVICE 



 
   23. Uveďte prosím další náměty ke zlepšení v oblasti SPORTU v Otrokovicích:
   ...................................................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................................................................

  Pro možnost zpětného kontaktu uvádím svou e-mailovou adresu:

□ tělocvična/hřiště
 ZŠ Trávníky
□ Trávníky bike park
□ Trávníky dopravní   
 hřiště
□ Trávníky fotbal
□ Trávníky házená
□ Trávníky inline
□ Trávníky volejbal/   
 nohejbal
□ jiné
…………………………………
…………………………………

11. U kterých sporto-
višť nejste spokojen/a 
s jejich kvalitou? (mů-
žete jich uvést i více, 
příp. v bodě 10. neu-
vedená)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
....................................
....................................

12. Vedete své děti/
vnuky ke sportu?
□ ano  □ ne

13. Jak nejčastěji 
sportujete?
□ organizovaně – jsem   
 členem/členkou   
 sportovní(-ch) orga-  
 nizace(-í) (můžete   
 vybrat více odpovědí)
□ Asociace TOM ČR,
 TOM 1412 Otrokovi-   
 ce      
□ Asociace TOM ČR, 
   TOM 1419 Otrokovi-  
 ce

□ BIKECOR, z. s., 
 Otrokovice
□ DFC COMPEX 
 Otrokovice
□ FC Viktoria 
 Otrokovice
□ Florbalový klub 
 PANTHERS OTROKO- 
 VICE
□ Jezdecký klub Zlín
□ Jezdecký klub 
 RAMIR Bělov
□ Junák – svaz skautů   
 a skautek ČR, 
 středisko Otrokovice
□ KESBUK, z. s., 
 Otrokovice
□ SH ČMS SDH 
 Kvítkovice
□ SK ARNOLD CLUB   
 Otrokovice
□ SK Baťov fotbal
□ Speedskating club   
 Otrokovice
□ SPORT KLUB EVA
□ Sportovní klub
 vozíčkářů Otrokovice
□ Sportovní střelecký   
 klub WESTERN
□ Školní sportovní   
 klub při ZŠ 
 Mánesova 908
□ Tenis Trávníky
□ TJ Jiskra Otrokovice 
□ TRI-MAX sport team
□ TUFO Cyklozákladna  
 Otrokovice
□ UK Zlín – veslaři
□ Veterán turist 
 club Otrokovice
□ ZO KK OTROKOVICE,  
 Moravskoslezský 
 kynologický svaz

□ jsem členkou/
členem organizace   
v jiném městě; jaké: 
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
□ neorganizovaně –   
 nejsem členem/  
 členkou sportovní   
 organizace

14. Uveďte prosím 
v Kč výši ročního člen-
ského příspěvku, kte-
rý platíte sportovní 
organizaci, v níž jste 
zaregistrován (vyplň-
te pouze v případě, že 
jste členem)
.....................................
.....................................

15. Jak jste spokojeni 
s odborným přístu-
pem a kvalitou tré-
ninku zajišťovanými 
Vaším sportovním 
klubem?
□ plně dostačující 
□ spíše dostačující 
□ nedostatečný
□ nedokážu posoudit

16. Co byste chtěli 
zlepšit od svého spor-
tovního klubu?
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

17. Jak hodnotíte sou-
časnou podporu spor-
tu městem Otrokovi-
ce?
□ podpora je vysoká
□ podpora je odpoví-  
 dající
□ podpora je nedosta- 
 tečná
□ nemohu posoudit
□ pokud chcete přidat    
 slovní komentář,   
 máte prostor zde: 
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
....................................

18. Počet sportovišť 
ve městě Otrokovice 
je?
□ dostačující 
□ spíše dostačující 
□ nedostačující
□ nemohu posoudit

19. Jaké sportoviště 
Vám chybí? (můžete 
uvést i více druhů)
.....................................
.....................................
.....................................
....................................
....................................
....................................

20. Síť cyklostezek 
a cyklotras na katas-
trálních územích měs-
ta Otrokovice a v blíz-
kém okolí je?

□ plně dostačující 
□ spíše dostačující 
□ nedostačující
□ nemohu posoudit

21. Které cyklostez-
ky nebo trasy kterým 
směrem Vám chybí?
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
....................................

22. Kam si myslíte, že 
by prioritně měla být 
směrována podpora 
sportu ze strany měs-
ta Otrokovice?
□ na mládež ve spor-  
 tovních klubech
□ na činnost 
 sportovním klubům
□ na sportovní akce   
 a programy pro ve-  
 řejnost
□ na sportovní akce  
 republikového nebo  
 mezinárodního vý-  
 znamu  
□ na novou sportovní   
   infrastrukturu (spor-  
 toviště, cyklostezky   
 sportovní zóny) 
□ na jiné sportovní   
   účely; uveďte prosím
   jaké:
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................



Drahá mamin-
ko, netřeba moře 
slov, netřeba 
řeky vět, úmysl 
prozradí i malý 
skromný květ. 

Jedno – dvě slovíčka, malič-
kou kytičku, co přesně zapad-
nou do místa v srdíčku. Dnes,  
19. dubna 2019, se dožívá 
naše drahá maminka, babič-
ka, prababička, paní Anna 
vlKová 93 let. Přejeme Ti 
z celého srdce do dalších let 
pevné zdraví, štěstí, spokoje-
nost, stálý životní elán a opti-
mismus. Děkujeme Ti, že jsi, 
máme Tě všichni moc rádi! 
Dcera Jarmila s rodinou

Vzpomeňte, prosím, s námi na našeho drahého, 
pana Mgr. Jiřího ŠevčíKA, který od nás odešel 
dne 9. března 2010 ve věku pouhých 54 let. 9 let 
už jenom vzpomínáme! Děkujeme. Manželka a syn 
s rodinou

Dne 9. března 2019 by se dožila 85 let naše milova-
ná manželka, maminka, babička a prababička, paní 
Božena BuKovčíKová a 18. dubna 2019 jsme 
vzpomněli 12. výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel Milan a dcera Milena s rodinou.

Dne 31. března by oslavil 73. narozeniny pan Jan 
BíNA. Dne 12. dubna jsme si připomněli 10 let 
od jeho úmrtí. S láskou stále vzpomínají manželka 
Dagmar, dcery a syn s rodinami, vnoučata, sestra 
Jaroslava s rodinou.

Dne 1. dubna uplynulo třináct let od úmrtí naší 
drahé babičky, maminky a manželky, paní Marie  
luKáčové. S láskou vzpomínají manžel, syno-
vé a vnučka. Za tichou vzpomínku děkujeme všem 
jejím přátelům, známým i žákům.

Dne 5. dubna uplynulo již 20 let od chvíle, co nás 
opustila naše milovaná ludmila DoKouPilová. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manžel Ol-
dřich, dcera Renata a syn Oldřich s rodinami.

Dne 6. dubna by se dožil 85 let pan 
František oNDRŮŠeK a 1. květ-
na si připomeneme 24. výročí úmr-
tí. Dne 7. dubna uplynul smutný 
rok, kdy nás opustila paní Jarmila  
oNDRŮŠKová. S láskou vzpomí-

nají dcery Františka a Jarmila s rodinami.

Dne 10. dubna jsme si připomenuli 6. výročí, kdy 
nás navždy opustila naše maminka, babička a pra-
babička, paní Františka KRčKová. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery Věra a Zdenka s rodina-
mi.

Dne 17. dubna uplynul 5. rok, co nás navždy opus-
tila paní Anna chuDáRKová. V našich srdcích 
stále žiješ a zůstáváš milovaná. Za tichou vzpomín-
ku děkuje dcera a synové s rodinami a ostatní pří-
buzenstvo.

Dne 18. dubna jsme vzpomenuli 1. smutný rok 
od úmrtí mého milovaného manžela, tatínka, dě-
dečka, pana Karla GAlASe. S láskou vzpomíná 
milující rodina.

Dne 20. dubna uplyne již 13 roků, co po těžké ne-
moci odešel pan Jan PáleNíK. Vzpomíná man-
želka Míla a děti Jan a Eva s rodinami.

Dne 20. dubna si připomínáme 9. výročí, kdy nás 
po vážné nemoci opustil pan Mojmír očADlíK. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka 
a děti s rodinami.

Dne 20. dubna uplynou 2 roky, kdy nás navždy 
opustila paní Anna DRáBKová. S láskou vzpo-
míná manžel Josef a dcery Alena a Hana s rodina-
mi.

Dne 22. dubna uplyne 5. výročí úmrtí pana  
Miroslava JelíNKA. S láskou vzpomíná manžel-
ka, dcera a syn s rodinami.

Dne 22. dubna uplyne 30 let od úmrtí 
mého manželka, tatínka, syna, bratra 
a švagra, pana Zdeňka BelANtA. 
Dne 5. května uplyne 8 let, kdy nás 
navždy opustil můj syn, bratr a vnuk, 

pan Radek BelANt. S úctou a láskou vzpomínají Věra a Petra 
Belantovy a ostatní příbuzenstvo. Děkujeme za tichou vzpomín-
ku těm, co je znali a měli rádi.

Dne 22. dubna uplyne 11 let od smutné chvíle, kdy 
nás navždy opustila paní Marie DohNAlová. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila, Marie 
a Anna s rodinami.

Dne 26. dubna si připomeneme 4. výročí úmrtí paní 
Svatavy DAŇKové. Děkuji všem, kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí společně s námi tichou 
vzpomínku. Manžel Zdenek s celou rodinou

Dne 27. dubna uplyne 5 let od chvíle, co nás na-
vždy opustil milovaný pradědeček, dědeček, tatí-
nek, manžel, pan Zdeněk BeRAN. S láskou vzpo-
mínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Odešla v tichosti, ale v našich srdcích zůstává. Dne 
27. dubna uplyne 5. smutný rok, kdy nás navždy 
opustila paní Anna GeRŽová. S láskou stále 
vzpomínají synové Zdeněk, Jindřich, Ladislav s ro-
dinami.

Dne 28. dubna uplyne rok od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil manžel, tatínek, dědeček a praděde-
ček, ing. Rudolf FoJtíK. Věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Děkuje manželka a dcera Bro-
nislava s rodinou.

Velká v srdci bolest a stálé vzpomínky, kdy nás 
v 27 letech opustil náš syn, bratr, vnuk, synovec 
Pavel DoleŽAl. Dne 29. dubna uplyne smutný 
1 rok. S láskou vzpomínají rodiče, sestra Eva a celá 
rodina.

Dne 30. dubna uplyne 1 smutný rok, kdy nás na-
vždy opustil pan Jaromír ŠevčíK. S láskou 
vzpomíná manželka, rodina a kamarádi.

Dne 1. května by oslavila 90 let 
naše maminka, babička, paní  
vanda oStRčilíKová. Od úmr-
tí našeho tatínka, dědečka, pana  
Miroslava oStRčlíKA uplyne letos 
již 25 let. Za tichou vzpomínku děkují 

dcera a syn s rodinami.

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. 
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, kte-
rý jsi pro nás žil. Dne 3. května si připomeneme  
11. výročí úmrtí pana Miroslava JuŘičKy. S lás-
kou a úctou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Dne 10. května by se dožila paní Marie BuDKová 
90 let. V měsíci září vzpomeneme sedm let od chvíle, 
kdy nás naše maminka, babička a prababička opustila. 
Vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.

9OtrOkOvické
nOviny

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

BlahoPŘání

Jak těžké je hle-
dat slova, aby 
vyjádřila smutek 
náš. Vzpomínky 
vracejí se znova 
a bolest nezhojí 

ani čas. Už nikdy dcerám ne-
poradíš, vnoučata nepohla-
díš. Jen vzpomínky a stopy 
tvé práce zůstaly. Děkujeme 
všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří doprovo-
dili na poslední cestě pana  
Jaroslava tRčAlu, který 
tak náhle odešel dne 6. března 
2019. Manželka Jarka, dcery 
Jana a Hanka s rodinami

inzerce

technické služby 
otrokovice s. r. o., 

K. čapka 1256, otrokovice 
PŘiJMou 

na sezonní práce pracovníka 
na obsluhu travních sekaček  
s nástupem od 1. 5. 2019. Po-
žadavkem je řidičský průkaz 
skupiny „B“. 
Dále přijmeme na zkráce-
ný úvazek – 9 hodin týdně  
v odpoledních hodinách – 
pracovnici pro úklid admi-
nistrativní budovy, ul. K. 
Čapka.  Nástup možný ihned. 
Zájemci o pracovní místo 
se mohou hlásit u p. Zaple-
talové, tel.: 577 922 329,  
603 159 744, e-mailem: 
mzdy@tsotrokovice.cz nebo 
osobně v sídle společnosti v 
době od 6 do 14 hodin. Osob-
ní schůzku je nutné si vždy 
předem sjednat telefonicky.
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Pozvánka na slavnosTní oBŘad 
vsYPU osTaTkŮ zesnUlých sPolUoBČanŮ,        

kTerý se koná v PáTek 7. Června 2019 na hŘBiTově

 v oTrokovicích-kvíTkovicích. zaČáTek v 15.00 hodin

Případní zájemci o vsyp se mohou ještě přihlásit v kanceláři PieTY, a to nejpozději do  
31. května 2019. PieTa – pohřební služba otrokovice, tř. osvobození 141, tel.: 577 932 430.

PoděkovánísPoleČenská kronika
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vstup
volný

vstup
volný

vstup
volný

vstupné
130 Kč

cena
400 Kč

330 Kč
300 Kč
270 Kč

vstup
volný

TÁBOROVÉ LÉTO
NA SLUNÍČKU

DOTEKY PÁLENÉ HLÍNY NEDAKOŇANKA

DUNAJSKÁ STREDA

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

JARNÍ BAZÁREK

S TÍM, CO JSME SE NAUČILI, 
JSME SI DOBŘE PORADILI

Pojďte s námi nahlédnout, jaké bylo táborové 
léto na 3 pobytových a 13 příměstských tábo-
rech DDM Sluníčko Otrokovice. Těšit se mů-
žete na zábavné fotky a nejrůznější táborové 
rekvizity.

Otrokovická BESEDA nabízí řadu zajímavých 
rukodělných kurzů. Jedním z nich je kurz ke-
ramiky pro dospělé, kde se mohou realizovat 
všichni, kteří rádi tvoří a přetváří své představy 
prostřednictvím práce s keramickou hlínou do 
reálné podoby. 

Repertoár Nedakoňanky tvoří skladby morav-
ských skladatelů i skladby tanečního charakteru 
v úpravě pro dechový orchestr. Kapela se ale „ze 
studijních důvodů“ nevyhýbá ani jiným žán-
rům, jako je třeba swing či jazz.

Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovi-
ce U Mlýna, 5.30 Otrokovice Společenský dům; 
5.40 Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si 
každý platí sám. Bližší info tel. 571 118 103.

Ani sama Smrt nezabrání tchyním prudit 
a montovat se do života jejich mladým! Po úžas-
ném „Manželském čtyřúhelníku“ napsal Jakub 
Zindulka novou a opět skvělou hru.

Prodejní akce pro rodiče a jejich ratolesti. Re-
zervace stolů osobně v TIC, příp. na tel.: 571 118 
103, poplatek 50 Kč na místě v den konání akce.

Výstava výtvarných prací Mateřské školy 
Klubíčko Tlumačov. 
 Výstava potrvá do 31. května 2019

velký sál

zájezd

velký sál

velký sál

bar
velkého

sálu

Městská
galerie

foyer kinosálu

VÝSTAVA

2. 5.
–29. 5.

VÝSTAVA
VERNISÁŽ

PONDĚLÍ

29. 4.
18 hod.

VÝSTAVA
VERNISÁŽ

ČTVRTEK

2. 5.
16 hod.

NEDĚLE

12. 5.
14–18 hod.

SOBOTA

18. 5.
5.15 hod.

ÚTERÝ

21. 5.
19 hod.

ÚTERÝ

25. 5.
9–13 hod.

2. 6. Ho� mannovo divadlo – Tři prasátka, 16. 6. Náměstí 2019 – Kájova kapela + hosté, 26. 6. Screamers – Smím prosit?

PROGRAM | květen 2019

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
více info na www.otrokovickabeseda.cz

Půlhodinové okružní jízdy lodí 9.30–16.20 hod. Vstupenky 
v prodeji od 9 hod. na místě (domeček TIC v přístavišti) – do 
vyprodání kapacity lodě Morava.

STŘEDA

1. 5.
9-18.30 hod.
PROGRAM V PARKU 
10.00–12.00  Dechová hudba VRACOVJÁCI
14.00–14.45  Divadlo KAKÁ – Ezopovy bajky 
 / výpravné představení pro děti i dospělé 
15.00–15.45  Železný ZEKON – zábavná silácká show pro celou rodinu
16.00–17.00 Jaromír Adamec & COVER BAND – Pocta Waldemaru Matuškovi
17.30–18.30  � e PEOPLE – multižánrová kapela a slavné světové hity
■ Vláček Moravský drak bude jezdit mezi přístavištěm a Společenským domem

PROGRAM V PŘÍSTAVIŠTI
9.00–9.20  Odemykání vody a slavnostní otevření Baťova kanálu
9.30–12.30  Známá otrokovická kapela TADY A TEĎ

■ DDM Sluníčko:  vystoupení mažoretek, taneční kroužek Ptáčata, 
  vodnické hrátky
■ Orientální tanečnice Otrokovická BESEDA
■ Projížďky na lodi Morava po Baťově kanále

MRŇOUSKOVÉ 2: 

DALEKO OD DOMOVA
Francie 2018, animovaný, rodinný,

animovaný, 90 min., dabing

KINOSÁL 

110 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

FAVORITKAčtvrtek

 2. 5.
19.00

neděle

 5. 5.
15.00

Irsko, VB, USA 2019, drama, komedie, 

historický, životopisný 119 min., titulky

3D AVENGERS: 
Endgame
USA 2019, akční, dobrodružný, 

fantasy, 182 min., titulky

KINOSÁL 

150 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

KINO KVĚTEN

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

ČTYŘLÍSTKU
Česko 2019, animovaný, 

dobrodružný, rodinný, 72 min.

neděle
 26. 5.
15.00

USA 2019, dobrodružný, fantasy, muzikál, dabing

3D ALADIN KINOSÁL 
150 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ

KINOSÁL 

100 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

KINOSÁL 

110 Kč
NEVHODNÉ PRO  

DĚTI DO 12 LET

čtvrtek

 9. 5.
19.00

neděle

 12. 5.
15.00

STOLOVÁ ÚPRAVA

pátek
 31. 5.
19.00 Velká Británie, USA 2019, životopisný, drama, hudební, 120 min., titulky

Hudební kino:
ROCKETMAN

KINOSÁL 
130 Kč

PŘÍSTUPNÉ 
BEZ OMEZENÍ

Bio senior: 
ÚHOŘI MAJÍ NABITO

LETNÍ KINO 
V RÁMCI 59. FILM FESTU ZLÍN

KINOSÁL 
60 Kč
PŘÍSTUPNÉ 

BEZ OMEZENÍ

PARK U
POLIKLINIKY
vstup
volný

Česko 2019, komedie, drama, krimi, 101 min.

Česko 2018, komedie, 95 min.

neděle
17. 5.
10.00

sobota

 25. 5.
21.00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
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KvěteN 2019

1. 5. 2019 – park u Společen-
ského domu, 
od 9 hodin, 
pro veřejnost
Sluníčko na Májové pouti
Nabídka aktivit DDM Sluníč-
ko.
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz 

1. 5. 2019 – přístaviště u řeky 
Moravy, 
9–12 hodin, 
pro veřejnost
odemykání vody a  vodnic-
ké hrátky
Akce se koná u příležitosti 
Májové pouti ve spolupráci 
s Otrokovickou BESEDOU. 
Program pro děti v podobě 
vodnických úkolů. Součástí 
bude také vystoupení mažore-
tek z DDM Trávníky.
V případě nepříznivého poča-
sí vodnické hrátky nebudou.
Kontakt:
barova@ddmslunicko.cz 

2.–29. 5. 2019 – Otrokovická 
BESEDA 
pro veřejnost  
výstava „táborové léto 
na Sluníčku 2018“
Pojďte s námi nahlédnout, 
jaké bylo naše táborové léto 
3 pobytových a 13 příměst-

ských táborů na DDM Slu-
níčko Otrokovice. Těšit se 
můžete na fotky a nejrůznější 
táborové rekvizity.
Kontakt: 
dolezalova@ddmslunicko.cz 

5. 5. 2019 – dětské dopravní 
hřiště, 
10–12 hodin a 13–18 hodin 
akce pro veřejnost
Den otevřených dveří na do-
pravním hřišti
Pojďte si s námi zajezdit a za-
žít spoustu zábavy na doprav-
ním hřišti. Budou na vás čekat 
šlapací autíčka, koloběžky, 
malování na obličej a další 
aktivity. 
Od 16.30 možnost opékání 
vlastních špekáčků. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
Kontakt: 
pavelkova@ddmslunicko.cz 

10. 5. 2019 – DDM Trávníky, 
15–18 hodin
pro veřejnost
vstup zdarma
Sluníčkový den
Otevřená hernička, pohybové 
aktivity v zrcadlovém sále, 
připravena bude výtvarná díl-
na, deskové hry, pečení a zdo-
bení muffinů.
Kontakt:
ticha@ddmslunicko.cz

11. 5. 2019 – dětské dopravní 
hřiště
od 13 hodin 
pro veřejnost
Závody Rc aut
Pro více informací a přihláše-
ní do soutěže sledujte web:
www.rcrallyzedart.estranky.cz
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz 

19. 5. 2019 – velký sál Otro-
kovické BESEDy, 
16–18 hodin
vstupné dobrovolné 
Akademie DDM Sluníčko 
Slavnostní přehlídka zájmo-
vých kroužků DDM Sluníčko.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz

31. 5. 2019 – park u polikli-
niky
15–18 hodin
Den Dětí
Společně oslavíme Den dětí 
a užijeme si spoustu zábavy. 
Park bude plný atrakcí, budou 
připravena jednotlivá stanovi-
ště, výtvarná dílnička aj.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz
 
Dopravní hřiště pro veřej-
nost
Všední dny: 15–17 hodin, 
svátky, víkendy, prázdniny: 
10–17 hodin. 
Více: www.ddmslunicko.cz 
Kontakt:
dolinova@ddmslunicko.cz

Nezapomenutelnou noc plnou 
dobrodružství, poutavých pří-
běhů i her prožily děti v rámci 
Noci s Andersenem, která pro-
běhla na konci března v růz-
ných koutech Otrokovic. 

Do akce se zapojil i Dům 
dětí a mládeže (DDM) Sluníč-
ko, který připravil na středis-
ku Centra volného času již je-
denácté pohádkové nocování. 
„Touto akcí v dětech probou-
zíme zájem o dětské čtenář-
ství a zážitkovou pedagogikou 
jim přibližujeme svět knih,“ 
vysvětlila Eva Doležalová  
z DDM Sluníčko.

V průběhu kouzelné po-

hádkové noci děti navštívily 
Filmový uzel ve Zlíně, kde 
pro ně byl připraven pestrý 
program. 

Po návratu se setkaly s Pipi 
Dlouhou punčochou a pohád-
kovým dědečkem, kteří pro ně 
připravili zajímavou hru, vý-
bornou večeři a pohádkovou 
diskotéku. „Unaveny zážitky, 
usnuly všechny děti při čtení 
pohádek do spacáku. Ráno je 
čekala vydatná snídaně, vý-
tvarné tvoření, odměny a roz-
loučení. Děti byly nocováním 
nadšeny a již se těší na další,“ 
poznamenala Eva Dokoupilo-
vá. (red)

Děti zažily noc plnou dobrodružství

jako v pohádce. na�Sluníčku�se�děti�mohly�potkat�s�kouzelným�
dědečkem�nebo�Pipi.�� Foto: DDM SluNíčKo
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Vážení obyvatelé Otrokovic, 
také jste si všimli, že se v poslední době 
všude mluví o DVB-T2? Ohledně tohoto 
digitálního vysílání panuje spousta nejas-
ností. Objevují se nepřesné nebo zavádějící 
informace a nám v INTERNEXTu se na toto 
téma množí nejrůznější dotazy. Abychom 
vám pomohli se v tomto tématu zorientovat, 
připravili jsme pro vás důležitá fakta, která 
byste měli znát.

co je to DvB-t2?
DVB-T2 je budoucí standard digitálního 
televizního vysílání přes pozemní vysílače. 
Přinese vyšší kvali-
tu, prostorový zvuk 
nebo například lepší 
zabezpečení přenosu. 

termín přechodu 
na DvB-t2?
Postupný přechod ze současného DVB-T 
na DVB-T2 právě probíhá. Souběžné vysí-
lání obou standardů je naplánováno do konce 
roku 2020. V únoru 2021 dojde k vypnu-
tí DVB-T sítě a pozemní televizní vysílání 
bude pokračovat pouze v novém režimu. 
Bohužel o signál můžete v rámci postupného 
přechodu přijít dříve. 

co se stane potom?
Scénář po 1. únoru 2021 je pro všechny 
nepřipravené diváky stejný. Kdo nepřejde 
na DVB-T2, ten se musí se sledováním tele-
vizních programů přes starou televizní anté-
nu rozloučit.

My MáMe ŘeŠeNí

S Kuki vyřešíte televizní vysílání jednou 
provždy. 
Nejdříve to byl analog, pak DVB-T a nyní 
je to DVB-T2. Další změna technologie po-
zemního vysílání je perfektní příležitostí pro 
přechod na jinou technologii, která vás bude 
tlačit do další zbytečné investice. My všichni 
musíme neustále něco řešit, přitom málokdo 
ví, že samotné řešení celého humbuku kolem 
DVB-T2 je tak jednoduché. A je jím naše 
chytrá televize Kuki. Už jste o ní slyšeli?
Kuki se řadí mezi IPTV (televize přes inter-
net) a již nyní vám nabízí velké množství 
kanálů v HD kvalitě společně s řadou vychy-

taných funkcí. Fun-
guje na principu mě-
síčního předplatného 
a nabízí přes 140 te-
levizních kanálů.
Programovou sklad-
bu si nastavíte sami 

podle toho, na co se rádi díváte. České nebo 
zahraniční filmy, komedie nebo horory, 
s Kuki si vybere každý. Nemusíte ztrácet 
čas hledáním dalšího dílu. Kuki nahrává více 
než stovku nejoblíbenějších seriálů a pořadů 
a většinu dokáže přehrát až půl roku zpětně.
Už nepropásnete žádný ze svých oblíbených 
seriálů, díky funkci „time shift“ se můžete 
na všechno dívat 7 dní zpětně, a to klidně 
i na mobilu nebo počítači z domova nebo 
na dovolené.
A víte, co je na tom to nejlepší? Že už nikdy 
nebudete muset řešit přechody na jiné tech-
nologie. Přidáte se k několika desítkám tisíc 
našich spokojených zákazníků? My věříme, 
že ano. váš iNteRNeXt 2000

Dělá váM StARoSt DvB-t2? vŮBec NeMuSí

In
z

e
r

c
e

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

Kvasice
Vyplatíme vám

až 1.500 Kč

tel.: 603 972 558

Odvoz ZDARMA

Protokol o ekologické 
likvidaci

email: marek.dynka@seznam.cz
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Střední průmyslová škola Otrokovice pokračuje 
v dlouholeté a oboustranně prospěšné spolupráci 
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

Studentky a studenti 3. a 4. ročníku oboru apli-
kovaná chemie vykonávají v laboratořích fakulty 
technologické a fakulty aplikované informatiky 
souvislou odbornou praxi. Setkávají se zde s nej-
modernějšími přístroji a mohou na těchto zaříze-
ních také samostatně pracovat.

Získávají tak jasnější představu o studiu na uni-
verzitě, což je může pozitivně ovlivnit při násled-
né volbě vysoké školy. Oceňují především vstříc-

ný přístup konzultantů i to, že praxi mají  přímo 
v našem regionu bez nutnosti dlouhého cestování. 
Uvedená  spolupráce jistě napomáhá tomu, aby 
byli studenti při studiu na vysoké škole úspěšní. 

Absolventem naší školy je i nový rektor Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík, 
na což jsme patřičně hrdi. Škola spolupracuje 
s univerzitou také v rámci projektu Implementace 
krajského akčního plánu. Obě vzdělávací instituce 
vystupují v roli partnera projektu.

 Jana ceNKová,
  šéfredaktorka krajských portálů Zkola.cz

Milé pozornosti ve formě obráz-
ků a krásných dopisů dorazily  
k obyvatelům Charitního domo-
va v Otrokovicích. O překvapení 
se postaraly děti z Masarykovy 
základní školy z Prahy 9 – Újez-
du nad Lesy, které se o staroušky 
nezajímají poprvé. 

„Spolupráce vznikla před tře-
mi lety, kdy do domova přišly 
děti z této školy a připravily si 
pro naše seniory program a dá-
rečky. Z tohoto setkání dokonce 
vznikl i blízký vztah jedné hol-
čičky a naší uživatelky. Pravi-
delně si píší dopisy, paní dostává 
i dárky,“ popsala vedoucí do-
mova Veronika Cívelová. Podle 
ní přitom nejde jen o navázání 
kontaktu mezi dětmi a seniory 
či o vzájemné předávání dárků, 
ale o to, že  se obě generace učí 
vzájemnému respektu a pocho-
pení. Děti se naučí seniorům 
pomáhat, naslouchat jim a vážit 
si jich, senioři zase pochopí po-

třeby dětí a získají od nich pře-
devším radost ze života. „Tím-
to bych moc ráda za všechny 
poděkovala všem dětem, jejich 
rodičům a paním učitelkám ne-
jen za krásná slova v dopisech 
a všechny dárečky, ale zejména 

za jejich zájem, jenž přináší ra-
dost a motivaci, která překonává 
i tu přibližně třísetkilometrovou 
vzdálenost mezi námi. Srdečně 
vám děkujeme,“ dodala Cívelo-
vá. veronika SlAMěNová,

 sociální pracovnice

Seniorům vykouzlily úsměv dopisy od dětí  

kamarádky.� Z� obyčejné� školní� návštěvy� se� mezi� dívenkou� 
a�starou�paní�zrodilo�krásné�přátelství.�Foto: archiv chariTY

Spolupráce SPŠ otrokovice a utB Zlín se vyplácí

Nabízím DOUčOVáNí 
1. stupeň ZŠ a základy něm-
činy. 
Domluva na tel.: 728 537 770

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

Ariston, Destila, Viadrus, Karma, 
Thermona, Immergas, Viessmann

Tel. 777 052 866
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SDh KvítKovice 
hleDá 

veDoucího MláDeŽe 
Se vZtAheM 

K hASičSKéMu  
SPoRtu.

Další informace poskytne 

Jan Klimek, tel.: 604 626 016.

Sedm organizací poskytujících 
na Otrokovicku sociální služ-
by obdrží od města celkem tři 
miliony korun. O tomto kroku 
rozhodli na svém posledním 
dubnovém zasedání zastupitelé 
města Otrokovice.

 Výzvu, na jejímž základě 
mohou ogranizace poskytující 
sociální služby podat žádost  
o dotace, vyhlašuje město kaž- 
dým rokem. A ne jinak tomu 
bylo i letos.  Největší částka, 
a to téměř 1,5 milionu korun, 
jde letos Charitě Otrokovice, 
která provozuje celkem devět 
služeb. „Chceme velmi podě-
kovat za dlouhodobou podporu 
činnosti naší organizace. Po-
skytujeme sociální služby pro 
seniory, lidi v krizi a další na-
vazující aktivity a bez finanční 
podpory bychom měli problém 
zajistit jejich kvalitní fungová-
ní,“ sdělil ředitel Charity Otro-
kovice Peter Kubala.

Bezmála tři čtvrtě milionu 
obdrží otrokovická pobočka 
Naděje. Ta poskytuje pět soci-
álních služeb a město požádala 
o dotaci na chráněné bydlení, 
domov pro osoby se zdravot-
ním postižením, denní staci-
onář a podporu samostatného 
bydlení. 

O další finanční prostředy se 
rozdělí organizace Unie Kom-
pas, společnost Podané ruce, 
HVĚZDA, Za sklem a Středis-
ko rané péče Educo Zlín.

„Město Otrokovice většinu 
těchto organizací dlouhodobě 
podporuje, s některými z nich 
dokonce úzce spolupracuje. 
Uvědomujeme si důležitost 
těch, kteří zejména v našem 
městě a okolí sociální služby 
nabízejí, a jejich práce si velice 
vážíme. Proto na ně při tvorbě 
rozpočtu každoročně myslí-
me,“ uvedla starostka Hana 
Večerková.  (ste)

Na sociální služby poputují 3 miliony

Dobrovolníky z řad veřejnos-
ti hledá pro nadcházející akci 
Charita Otrokovice. V sobo-
tu 18. května se již posedmé 
uskuteční Sbírka potravin, 
která bude mít letos premiéru 
také v jarním termínu a která 
již tradičně pomůže právě uži-
vatelům služeb Charity. Pro 
tuto příležitost bude zapotřebí 
několik nadšených lidí, kteří se 
ve svém volném čase do sbírky 
dobrovolně zapojí.

„Hledáme dobrovolníky, 
kteří nám se sbírkou pomohou 
v prodejně LIDL v Otrokovi-
cích. Jednalo by se o nejméně  
2 hodiny dobrovolnické čin-
nosti v dopoledních či odpo-
ledních hodinách,“ vysvětlil 
zástupce ředitele Tomáš Ber-
natík, u kterého se zároveň 
nadšenci mohou přihlásit nej-
později do pátku 10. května. 

První ročník potravinové 
sbírky se uskutečnil v roce 
2013. Během dosavadních šes-
ti ročníků se vybralo celkem 

1 625 tun trvanlivých potravin 
a drogistického zboží. Největší 
zájem je především o konzer-
vy, dětské výživy, instantní 
polévky, trvanlivé mléko, olej, 
rýži a luštěniny, těstoviny a zá-
kladní a dětskou drogerii. Jen 
loni se ke všem potřebným do-
stalo v přepočtu přes půl milio-
nu porcí jídla. 

Darované potraviny a dro-
gistické zboží putují do chari-
tativních organizací poskytují-
cích pomoc zejména seniorům, 
matkám samoživitelkám, pěs-
tounským rodinám, dětem 
z dětských domovů, posti-
ženým či lidem bez domova 
a v nouzi. Veškeré potraviny 
a drogerie jdou do míst, kde se 
sbírky konají. Dárci tak mají 
jistotu, že potravinami nebo 
drogistickým zbožím pomáhají 
lidem ve svém okolí.

Zájemci se mohou hlásit na 
e-mail: tomas.bernatik@otro-
kovice.charita.cz, nebo   volat 
na mobil: 605 564 936.  (red)

hledají se dobrovolníci pro sbírku
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Zastavěná plocha 
a nádvoří 270 m2,  
a zahrada 580 m2.

Obytná plocha 348 m2.

Již 15 let jsme tu pro Vás

RODINNÝ DŮM 6+1  
KVASICE

Nabízíme k prodeji  
hrubou stavbu rodinného domu  

s prostornou zahradou  
za domem v obci Kvasice.

* Cena je uvedena bez daně  
z nabytí nemovitosti.

1 499 000 Kč 
včetně všech služeb realitní kanceláře*

777 321 030
www.toprealinvest.cz 

Oskol 319, Kroměříž
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Již druhým rokem jsme na ZŠ 
Mánesova zapojeni do projek-
tu Spoluprací k profesionalitě. 
Vzděláváme se pod vedením 
Saši Dobrovolné ze Společnosti 
pro kvalitu školy. Jak již název 
napovídá, snažíme se zlepšit 
kvalitu výuky vzájemnou spo-
luprací. Jak to probíhá v praxi?

Začalo to v roce 2017 men-
torským výcvikem, který jsme 
s paní ředitelkou Marcelou 
Javoříkovou úspěšně absolvo-
valy. Cílem kurzu bylo naučit 
se mentorským dovednostem 
a získat schopnost reflektovat 
samy sebe, případně předávat 
své zkušenosti dalším kolegům. 
Tato myšlenka nás natolik zau-
jala a troufám si říct, i nadchla, 
že jsme se zapojily do tehdy již 
probíhajícího projektu Spolu-
prací k profesionalitě. 

Mentoring je forma profesní-
ho rozvoje učitele. Učitel se učí 
poznávat sám sebe – poznat své 
silné a slabé stránky a reagovat 
na ně tak, aby to přineslo pro-
spěch žákům i jemu samotné-
mu. Učí se tzv. „zvědomovat“ 
své kvality a využívat je. Druhá 
fáze mentoringu spočívá v pod-
poře ostatních kolegů. Na men-
tora se může obrátit kdokoliv 
z učitelského sboru. Mentor je 
školený ve vedení mentorských 
rozhovorů, jejichž cílem není 
zodpovědět otázky, ale dovést 
tzv. menteeho k jeho vlastnímu 
řešení.

Mentor může být interní a ex-
terní. My máme to štěstí, že 
na naši školu dojíždí téměř kaž-

dý týden skvělá externí mentor-
ka Zdenka Štefanidesová. Naši 
kolegové vědí, který den u nás 
paní mentorka bude, a předem 
si s ní sjednají konzultaci. Vět-
šinou to probíhá tak, že se jde 
paní Štefanidesová podívat 
na učitele do výuky a pak s ním 
hodinu rozebírá. Přitom se sou-
střeďuje na jeho silné stránky 
a při následné konzultaci je 
podporuje. Mimo to se s paní 
mentorkou pravidelně setkává-
me na workshopech. 

Mentoring se stává důležitou 
součástí života naší školy a my 
jsme tomu velmi rádi. Vysvět-
lujeme dětem, že vzdělávání je 
celoživotní proces a ukazujeme 
jim to na vlastních příkladech. 
Navíc se jedná o podporu – 
učitelé spolupracují, sdělují si 
navzájem své poznatky, dělí se 
o své úspěchy, ale i neúspěchy 
a omyly a to se pozitivně odráží 
ve vzdělávání žáků.

 Na naší škole momentálně 
prochází mentorským kurzem 
další tři kolegové – paní uči-
telka Andrea Dohnalová a páni 
učitelé Marek Kryška a Stani-
slav Šindler. Každému z nich 
kurz přinesl spoustu nového. 
„I po mnohaleté praxi se má 
člověk stále co učit. Poslední 
výzvou byl mentorský kurz. 
Musela jsem se rozhodnout. Jít 
do toho? Je to časově náročné, 
ale příležitost vyzkoušet si něco 
nového a moje zvědavost na-
konec zvítězily. Poznala jsem 
nové lidi a mám možnost vidět 
jiné kantory při práci. Často 

jsem během let jako učitelka 
zažívala pocit „sevřeného ža-
ludku“, protože ke mně dorazí 
někdo na hospitaci nebo přijde 
kontrola z inspekce. Bude sle-
dovat moje chyby. Nyní mám 
možnost vidět vše jinak. Men-
torská práce je zajímavá, proto-
že dává možnost hledat na uči-
telích a také jejich žácích to, co 
se podařilo, v čem byli úspěš-
ní,“  zhodnotila paní učitelka 
Dohnalová. 

Stanislava Šindlera  kurz 
rozvíjí také po osobní stránce. 
„Mentoring si zatím beru trochu 
sobecky hlavně pro sebe. Potom 
až pro své žáky. K podpoře ko-
legů zatím nepociťuji energii. 
Nastavuji si zrcadlo hlavně pro 
sebe, abych poznal své silné 
stránky a dokázal je rozvinout 
s maximálním efektem. Samo-
zřejmě bych chtěl eliminovat 
ty slabé, ale i malinký krůček 
vnímám pozitivně. Více o vě-
cech přemýšlím, což se na první 
pohled možná jeví jako nicne-
dělání, ale na ten druhý to má 
obrovský efekt ve výuce. A to 
pozoruji každý den,“  sdělil uči-
tel. I pro pedagoga Marka Kryš-
ku znamená kurz velké profesní 
obohacení.   „Mentoring pro mě 
znamená možnost růstu – osob-
nostního i profesionálního. Je 
to pro mě cesta, jak změnit svůj 
profesní postoj k dnešní gene-
raci dětí. Ukazuje mi, jak se dá 
komunikovat jinak, nově, neo-
třele a lépe.“

 Martina KRyŠKová, 
zástupkyně ředitele ZŠ Mánesova

Pedagogové se učí poznávat sami sebe

Jak už jsme vás v Otrokovických 
novinách informovali dříve, ab-
solvují naši žáci v 9. ročníku po-
vinně výuku předmětu s názvem 
finanční gramotnost. Seznamují 
se zde se základními pojmy 
z této oblasti, jako je úvěr, lea-
sing, úrok, inflace, daně, HDP, 
DPH a mnoho dalších, sestaví si 
rodinný rozpočet modelové rodi-
ny, uvědomí si, co všechno patří 
mezi nutné a pravidelné rodinné 
výdaje, prostě zjistí, že s finance-
mi to není vůbec jednoduché.

V letošním školním roce jsme 
výuku finanční gramotnosti roz-
šířili také na prvním stupni. Vy-
užili jsme nabídku České spoři-
telny a žáci třídy IV. A spolu se 
svou třídní učitelkou Marcelou 
Kašpárkovou se zapojili do pro-
jektu Abeceda peněz. Jedná se 
o zážitkový program pro 4. třídu, 
ve kterém se žáci napříč učí ro-
zumět světu financí.

Vyzkouší si rozjet vlastní 
podnikání – založí firmu, vy-
myslí produkt a pak jej prodají 
na jarmarku. Díky tomu je celá 
třída bohatší nejen o prostředky 
třeba na školní výlet, ale hlavně 
o zážitky a vědomosti. Zapoje-
ním do programu získají žáci 
jedinečnou příležitost přemýšlet 
o správě peněz, ale také o spolu-
práci a zodpovědnosti. 

Děti v rámci třídní exkurze 

navštíví pobočku České spořitel-
ny. Dozvědí se něco o světě pe-
něz a uvidí na vlastní oči, jak to 
v bance funguje. Také zjistí, jak 
pracují bankomaty, bezpečnostní 
schránky, počítačky peněz nebo 
jak vypadá milion korun v ho-
tovosti. Kromě toho dostanou 
k dispozici 3 000 korun jako 
základní kapitál na rozjezd třídní 
firmičky, kterou si nanečisto za-
loží a která se bude prezentovat 
na závěrečném jarmarku. 

Třída pracuje jako jeden tým 
na svém podnikatelském zámě-
ru. Dohodnou se, jak se jejich fir-
ma bude jmenovat, jaké výrobky 
si připraví, co  nakoupí, zhotoví, 
jak si vyzdobí prodejní stánek.

 Pak nastane den D. Na otro-
kovické pobočce České spořitel-
ny si žáci připraví svůj stánek, 
vyzdobí jej, naaranžují připra-
vené výrobky a budou prodávat. 

O termínu akce budeme in-
formovat na našich webových 
stránkách a doufáme, že naše 
malé podnikatele přijdete pod-
pořit a pomůžete jim získat zpět 
vypůjčené peníze, které do své-
ho podnikání investovali. Čtvr-
ťákům přejeme, ať se jim akce 
vydaří a ať si do života přinesou 
spoustu nových informací i zá-
žitků.  eva hoRŇáKová,   

 zástupkyně ředitele
  ZŠ Trávníky

jeden hezčí než druhý. Velké�pastelkové�klání�má�za�sebou�ZŠ�t.�G.�M.,�která�pořádala�soutěž�
v�tom,�kdo�nejlépe�vymaluje�omalovánku.�Svou�trpělivost�prověřili�děti�i�dospělí.�Soutěž�probíhala�
ve�čtyřech�kategoriích:�mladší�žáci,�starší�žáci,�rodiče,�prarodiče�a�dvojice.�ti�si�vybírali�z�autor-
ských�omalovánek�Kláry�Markové,�která�je�škole�věnovala�jako�sponzorský�dar.�Během�150�minut�
vznikla�krásná�výtvarná�díla,�která�všechny�zúčastněné�přenesla�do�pohádkové�říše.�A�protože�bylo�
těžké�vybrat�to�neJ�dílo,�dostali�všichni�soutěžící�knihu�omalovánek�nebo�pastelky.�na�výtvarnou�
část�soutěže�navazuje�část�literární.�Ke�zdařilým�omalovánkám�budou�soutěžící�vytvářet�malá�lite-
rární�dílka,�která�budou�opět�odměněna.�� Šárka FRáNKová chytilová, foto: ZŠ t. G. M.

čtvrťáci si zkusí nanečisto podnikat 

S pastelkami se vyřádili děti, rodiče i prarodiče
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA  
A POTŘEBY HRABAL

výroba razítek
laminování, kroužková vazba, kopírování, široká nabídka 
kancelářských potřeb, Sodastream
třída t. Bati 332, 765 02 otrokovice
tel.: 577 664 103  www.hrabalkancl.cz

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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jako podnikatelé. Jaké�to�je�vést�vlastní�firmu,�si�letos�vyzkou-
ší�třída�čtvrťáků.  Foto: ZŠ tRávNíKy
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Čtyři výhry, ale také čtyři pro-
hry. Taková je bilance mlad-
ších žaček v házené, které 
se poslední březnový víkend 
zúčastnily tradičního turnaje 
„Jarní cena města Otrokovi-
ce“. Sportovní klání proběhlo 
ve sportovní hale SPŠ Otroko-
vice.

V konfrontaci s kvalitními 
týmy z Česka, Moravy i Slo-
venska, kdy se hrálo systémem 
každý s každým, se otrokovic-
kým hráčkám podařilo z osmi 
zápasů čtyřikrát vyhrát a stejný 
počet zápasů bohužel prohrály.

 Z celkového vítězství se tak 
nakonec radoval tým TJ Sokol 
Písek, který dokázal porazit 
všechny své soupeře a ani jed-
nou neprohrál. Domácí tým TJ 
Jiskra Otrokovice skončil na 
pátém místě.

Závěrečného slavnostního 
vyhlášení a předání cen se zú-
častnil i místostarosta města 

pan Petr Ťopek. „Tímto děkuji 
všem, kdo se na turnaji podíleli 
organizačně, dárcům upomín-
kových předmětů a v nepo-
slední řadě městu Otrokovice 
a Zlínskému kraji za finanční 
příspěvky,“ vzkázala vedoucí 
mladších žaček oddílu házené 
Hana Hrubčíková.  (red)

Velký úspěch mají za sebou 
žáci ZŠ Trávníky, kteří na kon-
ci března vyrazili na 25. roč-
níku Behu oslobodenia mesta 
Partizánske na Slovensku. 
Takřka v každé soutěžní kate-
gorii skončil jeden z jejich žáků 
na medailových pozicích. Cel-
kově se škola umístila na krás-
ném druhém místě. 

 Výprava, která čítala celkem 
14 závodnic a závodníků, byla 
na Slovensko vyslána již den 
před závody. V den příjezdu 
měli žáci na programu večerní 
prohlídku města. A hned druhý 
den ráno přivítal otrokovickou 
výpravu ve své kanceláři pri-
mátor města Partizánske pan 
Jozef Božik. Po krátkém pro-
slovu každému závodníkovi 
osobně popřál mnoho štěstí 
a předal malou pozornost. Ná-

sledoval slavnostní ceremoni-
ál, při kterém slovenští a čeští 
žáci položili kytice k pomníku 
padlých hrdinov uprostřed ná-
městí. Pak začal velký běžecký 
boj, kterého se zúčastnily míst-
ní základní školy, gymnázium 
a také partnerská škola ZŠ 
Trávníky Otrokovice.

Jako první se z našich žáků 
na start postavil nejmladší člen 
výpravy Filip Orbes, který zís-
kal krásné 3. místo. Jeho sestra 
Adéla Orbesová ovládla kate-
gorii mladších dívek a domů 
si odvezla vítězný pohár. Na  
3. místě v kategorii mladších 
chlapců se umístil Richard Sa-
bák. V kategorii starších chlap-
ců se na 2. místě umístil David 
Markivský a krásné 1. místo 
získal Filip Stupka. 

Při sečtení celkových vý-

sledků se ZŠ Trávníky Otro-
kovice umístila na 2. místě 
v hodnocení zúčastněných 
škol. Odpoledne měli naši žáci 
možnost navštívit známý zá-
mek Bojnice. Poté již výprava 
směřovala k domovu. 

Gratulujeme všem umístě-
ným závodníkům a zároveň 
děkujeme všem zúčastněným 
žákům za skvělou reprezentaci 
nejen naší základní školy, ale 
také města Otrokovice. 

Školákům ze ZŠ Trávníky 
za úspěšnou reprezentaci města 
poděkoval místostarosta Petr 
Ťopek, pod jehož záštitou se 
výprava mezinárodních závodů 
zúčastnila. 

 Barbora PAŘíKová, 
 učitelka TV, 
 Adam KliMeK, 
 žák

otrokovičí školáci na Slovensku ukázali, že jsou zdatní běžci

Úspěšný tým. čtrnáctičlenná�výprava�skončila�celkově�na�druhém�místě.�� Foto: ZŠ tRávNíKy

Konečné pořadí: 

1. TJ Sokol Písek
2. HC Háje Praha
3. Jiskra Havlíčkův Brod
4. Sokol Kobylisy II
5. Jiskra Otrokovice
6. DDM Strážnice
7. TJ Ledeč nad Sázavou
8. SKH Velká nad Veličkou
9. ŠKP Bratislava

individuální ocenění: 
brankářka Aneta Hejtmán-
ková – Písek, hráčka Klára 
Jandová – Háje, střelkyně 
Iveta Krajmerová – Havlíč-
kův Brod

házenkářky na medaili nedosáhly

Dívčí pískot, mohutné potles-
ky, ale i nervozita z toho, co 
na to porota. To vše provázelo  
atmosféru již patnáctého roční-
ku soutěže v aerobiku O pohár 
starosty Tlumačova, který 6. 
dubna hostila otrokovická Spor-
tovní hala SPŠ.

Hala u Štěrkoviště doslova 

praskala ve švech. Soutěžní klá-
ní totiž přilákalo nejenom stov-
ky diváků, ale také desítky týmů 
z celé Moravy. „Letos se nám 
přihlásilo kolem osmi set soutě-
žících,“ sdělila Hana Hlobilová 
z DDM Sluníčko, která je hlav-
ním organizátorem soutěže.

Soutěžící byli rozděleni 

do několika kategorií podle 
věku a zaměření na kategorie 
technické nebo estetické. Ne-
lehký úkol čekal především 
na odbornou porotu. Ta muse-
la hodnotit celkem 74 sestav. 
V čele porotců byli již tradič-
ně Hanka Kynychová a David 
Holzer. A i když z jejich úst sem 
tam zazněla i dobře myšlená 
kritika, převažovala slova chvá-
ly. Úžasnou atmosféru dotváře-
la podpora všech diváků, kteří 
nešetřili potleskem. 

Na usměvavých dívkách však 
prakticky nebyla znát jakákoliv 
nervozita, i když prý byla hodně 
velká a pro některé to bylo první 
vystoupení na veřejnosti.  „Já se 
nejvíce bála, abych nepokazila 
holkám poskoky,“ svěřila se 
Vendulka, která soutěžila v nej-
mladší kategorii za tým DDM 
Sluníčko. Od poroty však dívky 
nakonec dostaly skvělé hodno-
cení a skončily na třetím místě. 
A úspěch slavily i další týmy 
z DDM Sluníčko. Ten získal 
ještě  dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili. „Máme z toho moc 
velkou radost, protože konku-
rence byla skutečně velká,“ ra-
dovala se Hana Hlobilová, která 
už nyní  připravuje  další ročník 
soutěže.
 Šárka ŠARMANová

moRaVSký
 RybářSký SVaz 

otRokoVICE 
pořáDá 

Rybářské závody ŠtěRkoviŠtě
termín: 17. 5.–19. 5. 2019: lOV nOn-StOP
program: 
• pátek 17. 5. od 15 hodin registrace účastníků a prodej závod-
ních povolenek, v 17 hodin zahájení závodu
• neděle 19. 5. v 10 hodin ukončení závodu, vyhlášení výsledků 
Akce se koná pod záštitou starostky města Otrokovice 
Hany Večerkové

Sportovní hala hostila klání v aerobiku

malé námořnice. nejmladší� soutěžící� z�DDM�Sluníčko� si� za�
svou�sestavu�odnesli�třetí�místo.�� Foto: Šárka Šarmanová

ReStARt: Dorazilo 400 motorkářů

silné stroje. Klidnou�a�především�bezpečnou�cestu.�nejenom�to�si�
popřáli�motorkáři,�kteří�se�první�dubnovou�sobotu�po�poledni�sjeli�
do�Otrokovic,�aby�tam�zahájili�motorkářskou�sezonu�na�akci�zvané�
MOtOBeSiP�2019�–�ReStARt�2019.�i�přes�deštivé�počasí�nako-
nec�před�radnici�dorazily�bezmála�čtyři�stovky�mužů�i�žen�na�svých�
strojích.�K�vidění�byly�nejenom�skútry,�ale� také�velmi� silné� stroje�
s�objemem�1600�kubických�centimetrů.�těsně�před�začátkem�spa-
nilé�jízdy�požehnal�všem�jezdcům�kněz�a��pak�za�doprovodu�policie�
vyrazila�kolona�na�projížďku�vedoucí�přes�Míškovice,�Zahnašovice,�
Horní�Lapač,�Fryšták�a�Zlín�zpět�do�Otrokovic,�kde�byl�připraven�
na�parkovišti�před�Continental�Barum�doprovodný�program.�Cílem�
celé�akce�je�především�upozornit�na�to,�že�ohleduplnost�na�silnicích�
znamená�zároveň�bezpečnost.�Jen�loni�zemřelo�na�silnicích�ve�Zlín-
ském�kraji�6�motorkářů.�� (šar), foto: Šárka Šarmanová
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Smích a pláč, smutek i radostné 
oslavy. Přesně to mohli spatřit 
návštěvníci dvou sportovních hal 
v Otrokovicích, kde se na konci 
března konalo republikové finále 
Sportovní ligy základních škol, 
které pořádala ZŠ Mánesova Ot-
rokovice. Vítězný pohár a titul 
mistra nakonec zůstal ve Zlín-
ském kraji. Odnesli si jej žáci 
ZŠ Pod Vinohrady z Uherského 
Brodu. Z dívčích týmů si prven-
ství odvezly žačky z Campanusu 
Praha. Týmy z pořádající ZŠ 
Mánesova skončily na 6. místě.

Do Městské sportovní haly  
i Sportovní haly SPŠ se 21. břez-
na sjelo  šest nejlepších dívčích 
i chlapeckých týmů ve florbalu 
z celé České republiky. Pořada-
telské funkce se letos zhostila 

ZŠ Mánesova. Jejich žákům se 
bohužel do finále probojovat 
nepodařilo. Chlapecký tým hned 
v úvodním zápase narazil na ně-
kolikanásobné mistry z Uher-
ského Brodu a podlehl jim 
2:8. Stejným skórem 
skončil i jejich 
druhý zápas, kte-
rý sehráli s žáky 
z Havlíčkova 
Brodu. A neda-
řilo se ani dívčímu 
týmu, který v základní sku-
pině nedokázal vstřelit ani jednu 
branku. Dívky prohrály nejpr-
ve s Opavou 0:6 a následně se 
Žďárem nad Sázavou 0:7. „Bo-
hužel, dostávali jsme mnohdy 
zcela zbytečné branky, a to jak 
po chybách jednotlivců, tak i ce-

lého týmu. Těch gólů bylo sku-
tečně až moc na to, jak jsme měli 
dobrou obranu,“ konstatoval 
trenér florbalistů ZŠ Mánesova 
Stanislav Šindler.  

Oba týmy tak čekal zá-
pas o páté místo. Ale 

i zde se na ně štěstí 
neusmálo. Dívky 
prohrály 1:5 se 
ZŠ Týn nad Vlta-

vou. To chlapcům 
uteklo páté místo do-

slova o chlup. Po velkém 
úsilí skončil zápas se Sportov-
ním Gymnáziem Kladno v zá-
kladním hracím čase vyrovnaně 
2:2, a tak následovaly nájezdy. 
Zde měl větší štěstí kladenský 
tým. Florbalisté ze ZŠ Mánesova 
tak nakonec skončili na 6. mís-

tě. „Je to sice škoda, ale to ne-
znamená, že bychom to vzdali. 
Určitě chceme a budeme nadále 
podporovat florbal na naší škole. 
Je to hodně specifická soutěž, 
protože ty týmy se rok co rok 
obměňují, takže třeba to příští 
rok vyjde,“ pousmál se Stanislav 
Šindler.

Do finále se nakonec probo-
jovali několikanásobní mistři 
z Uherského Brodu, které čekal 
zápas s týmem Benešov Du-
kelská. Uherskobrodští ale opět 
ukázali, že zatím nemají proti 
sobě konkurenci. Své protihrá-
če z Benešova rozstříleli vyso-
ko 12:2 a odnesli si již v pořadí  
6. titul mistrů a pohár. „Do toho-
to finále jsme šli s tím, že chce-
me vyhrát a to se nám podařilo,“ 

reagoval trenér vítězů Zdeněk 
Moštěk.

Z dívek se pak snažily obhájit 
loňský titul žákyně z Mladé Bo-
leslavi, které poměřily své síly 
s žačkami z  Campanus Praha. 
Z výhry se nakonec radoval praž-
ský tým, který Mladou Boleslav 
porazil 4:1. „Máme z toho vel-
kou radost, je to za celé ty roky 
naše první vítězství. Pro holky je 
to krásná třešnička na dortu, pro-
tože letos jsou v deváté třídě,“ 
sdělil trenér vítězného družstva 
Josef Tůma. 

 Celé finále obou kategorií 
přenášela také Česká televize. 
 Šárka ŠARMANová

KoNečNá tABulKA:
Dívky:
1. ZŠ Campanus, Praha
2. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav
3. ZŠ Otická 18, Opava
4. ZŠ Žďár nad Sázavou 
5. ZŠ Týn nad Vltavou, 
    Malá  Strana
6. ZŠ Mánesova, Otrokovice

chlapci:
1. ZŠ Pod Vinohrady,  
 Uherský Brod
2. ZŠ Benešov, Dukelská
3. ZŠ Štáflova, Havlíčkův  
    Brod
4. ZŠ Husova, Podbořany
5. Sportovní Gymnázium  
    Kladno
6. ZŠ Mánesova, Otrokovice

titul florbalových mistrů ZŠ obhájili již pošesté Broďané

Fanoušci. Oba�týmy�Mánesky�od�počátku�povzbuzovali�ze�všech�
sil�nejenom�jejich�spolužáci.�� snímky: Pavel mrázek

 724 11 88 58
náměstí 3. května 35

oční
optika

CAIROO VIP

SLEVA
sklana

OBRUBY
na

Otrokovice 

-50%až

-50%

Těžký boj. tým�žáků�z�Mánesky�bojoval�až�do�konce�o�postup,�
ale�štěstí�bohužel�při�nich�nestálo.�
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náročná trať. Bikerally BikeCore OE 2019 zahájila letošní seriál WBS prv-
ním závodem ve sjezdu na horských kolech na žlutavském kopci. První dubnovou 
neděli se postavilo na start dvou náročných atraktivních závodních tratí 150 jezd-
ců celkem v 8 kategoriích. Absolutním vítězem tohoto závodu byl Petr Malý. Jezd-
ci z domácího týmu BikeCore OE se i přes velkou konkurenci umístili na skvě-
lých místech: Zdeněk Pančocha (1. místo v kategorii gentleman), Radim Lang  
(3. místo v kategorii gentleman) a Viktor Pospíchal (1. místo v kategorii hardtail). 
Děkujeme návštěvníkům za skvělou atmosféru i všem pořadatelům, partnerům a spon-
zorům této akce za podporu závodu.  Radim MAtyáK, foto: Dalibor SilNý

Na Bikecore se předvedlo 150 elitních jezdců
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ZASTAVTE SE U NÁS

tel.: 605 000 821

(mezi prodejnami Lidl a Kaufland)

v Otrokovicích, tř. Osvobození 1033

pondělí–pátek
8.00–12.00

13.00–17.00

Velký úspěch zaznamenali ot-
rokovičtí kušisté na Mistrov-
ství České republiky ve střelbě 
z polní kuše, které se kona-
lo 23.–24. března v Městské 
sportovní hale Otrokovice. 
Místní střelci na domácí půdě 
ukázali, že jsou skutečnými 
mistry a obsadili několik me-
dailových pozic.

V kategorii kadeti zvítězil 
Denis Vyskočil (Plumlov). 
Střelci z Otrokovic v této kate-
gorii obsadili 3. místo – Mar-
tin Mikeštík, 8. Štěpán Špa-

ček, 9. Jiří Sukup 10. František 
Máj a 12. místo získal Ondřej 
Fryštacký. 

V kategorii muži zvítě-
zil Bohumil Korbař (oddíl 
Plumlov). Náš závodník Fran-
tišek Nemochovský obsadil  
6. místo.

V kategorii senioři zvítě-
zil František Baborák (oddíl 
Plumlov), pátý skončil Pavel 
Kaszonyi (Otrokovice).

V kategorii seniorky zvítě-
zila Jana Slováková (Opava)  
a 2. místo obsadila naše zá-

vodnice Aja Kaszonyio-
vá. Také jsme byli úspěšní 
v kategorii ženy, 1. místo 
vystřílela Irena Hynková 
(Kostelec na Hané), 3. místo Ka-
teřina Štětkářová (Otrokovice),  
6. Zuzana Strachotová. 

Poděkování patří všem po-
řadatelům, městu Otrokovice 
a Zlínskému kraji za poskyt-
nutí finanční dotace a v ne-
poslední řadě i sponzorům, 
společnosti TEAZ s. r. o.  
a společnosti V-PRINT s. r. o.

V letošním roce budou Ot-
rokovice hostit ještě jedno 
mistrovstí, a to 21. ročník svě-
tového poháru Bohemia Cup 
ve střelbě z polní kuše, který se 
bude konat na Novém stadio-
nu TJ Jiskra Otrokovice, a to 
v termínu 19.–21. července. 
Tento závod je letos zařazen 
do tří závodů světového pohá-
ru. ladislav ŽAtecKý,

 člen TJ Jiskra Otrokovice

Kušisté mají ocenění z mistrovství čR

Máte zájem naučit se stří-
let z kuše a stát se součástí 
otrokovického závodního 
týmu? Oddíl TJ Jiskra Otro-
kovice pořádá dne 1. května  
den otevřených dveří na bý-
valém házenkářském hřišti 
u zastávky MHD „Nadjezd“, 
a to od 9 do 12 hodin. 

střelci. Mezi� nejlepší� střelce� se� z� otrokovického� týmu� dokázali�
probojovat�nejenom�muži,�ale�i�ženy.  Foto: tJ Jiskra otrokovice

Další ročník dorosteneckého 
turnaje Continental Cup pořá-
daný klubem FC Viktoria Ot-
rokovice, spolek, je u konce. 
Turnaj v rámci zimní přípravy 
trval od 9. února do 10. března 
a účastnilo se jej šest mužstev 
(Louky, Viktoria, Kateřini-
ce, Kněžpole, Nedachlebice, 
Fryšták, Holešov). Zatímco 
ten loňský ročník ovládlo naše 
mužstvo, tento rok se muselo 
spokojit s druhým místem. Ví-
tězem zimního turnaje se staly 
Louky.

„Již tradiční zimní turnaj 
na Viktorce byl složený pře-
vážně z týmu OP, pouze Lou-
ky a Viktorka byly účastníky 
KP. A bylo to znát, což je vidět 
i na výsledcích. Takže o vítěz-
ství jsme se utkali s Loukami, 
které zvítězily gólem v posled-
ních minutách. Ale nutno do-
dat, že tým Louk byl nejlepším 
na turnaji a ovládl ho zcela za-
slouženě,“ poznamenal trenér 
Ivan Bořuta. „Od turnaje jsem 
si sliboval hlavně nacvičení 
herních situací, což se celkem 
podařilo, takže pro mě účel 
splněn a jsem zvědav, jak bu-
dou kluci schopni přenést tyto 
prvky do mistrovské soutěže. 
Teď nás čeká generálka v so-
botu na Pasekách proti dorostu 
Slušovice a pak už mistrovská 
soutěž, kde chceme výrazně 
vylepšit své postavení v ta-
bulce a napravit ne úplně po-
vedený podzim,“ doplnil ještě 
trenér Bořuta. 

 Kristýna hAlDiNová, 
 mluvčí FC Viktoria

Začátkem března proběhlo 
v Praze ve Welness Hotelu Step  
Mistrovství  ČR,  gymnastickém 
aerobiku  a zároveň zde probí-
hal mezinárodní závod CZECH 
AEROBIC OPEN 2019 za účas-
ti více než 500 závodníků ze  
13 zemí. 

V nejprestižnější seniorské 
kategorii závodila otrokovická 
Barbora Karlíková, která je nyní 
členkou domácího  klubu GA-
-BK – Otrokovice, kde trénuje  
pod vedením znojemského tre-
néra Františka Protivínského.  
Bára na mistrovství ČR obháji-
la prvenství z roku 2017, 2018 
a stala se tak potřetí mistryní ČR 
2019 v kategorii dospělých. 

V mezinárodním závodě 
CZECH AEROBIC OPEN  
2019 v konkurenci 20 závodnic 
se Bára probojovala do finále, 
kde získala bronzovou medaili, 
když  její sestava byla ohodno-
cena známkou 19,500 b. Stříbro 
patřilo závodnici ze Slovenska, 
prvenství si odnesla závodnice 
z Ruska. 

Mistrovství ČR je jedním 
z nominačních závodů na letošní 
mistrovství Evropy, které bude 
v Ázerbájdžánu. Další nominač-
ní závod se uskutečnil v polovině 

března na Slovensku v Nových 
Zámcích v 1. kole Poháru fede-
rací 2019. Bára za svoji sestavu 
v konkurenci českých a sloven-
ských  závodnic obdržela 19,600 
b a získala tak prvenství a zajisti-
la si nominaci na ME.
 Petra KARlíKová

Bára Karlíková potřetí mistryně čR

mistryně. Bára� Karlíková��
bude� reprezentovat� republiku�
na�mistrovstí�evropy.�
Foto: archiv B. karlíkové

Krásné ladné skoky i napjaté 
situace. To vše mohli diváci 
vidět na „Jarních hobby zá-
vodech“ v parkurovém ská-
kání, které pořádal 24. března 
Jezdecký klub Zlín se sídlem 
v Otrokovicích. Do  kryté haly 
Zemského hřebčince Tluma-
čov se sjelo celkem 46 koní 
a 47 jezdců jak ze Zlínského 
kraje, tak i okolních regionů. 
Porota hodnotila celkem 84 
startů.  

Hobby jezdeckých závo-
dů se mohou zúčastnit jezdci 
i koně začátečníci bez jezdecké 
licence. Ti si na nich ověřují 
své schopnosti absolvovat vy-
tyčený parkur, stejně tak mladí 
koně se seznamují s prostředím 
závodů. Vypsáno bylo šest 
soutěží s výškou překážek od  
60 do 105 cm. V první soutěži  
s výškou do 60 cm se na prvním 
místě umístila Nikol Vážanská 
na koni Šagyn z JS JUKO, dru-

hou soutěž s výškou do 70 cm 
vyhrál Petr Rydal na koni SA-
MARIS z Jezdeckého spolku 
pod Hostýnem. Třetí soutěž 
parkur stupně ZZ  s návazným 
rozeskakováním vyhrála Bar-
bora Černá na koni KAROT-
KA z JK Farma Nemochovice. 
Dalším vítězem parkuru stupně 
ZM byl Petr Koláček na koni 
GINA ze stáje Jezdec Bochoř. 
Pátou soutěž  s výškou překá-
žek do 90 cm vyhrála SOfie 
Brychnáčová na koni LEONA 
z JK Diana Sobotovice a po-
slední soutěž vyhrála Radka 
Turčinová na koni Winny Vik-
tori ze stáje Radka Turčinová. 

Zájem jezdeckých stájí 
o start na našich halových zá-
vodech se zvyšuje, stejně jako  
zájem z řad diváků. Závody 
pořádáme za finanční podpory 
města Otrokovice a Zlínského 
kraje.   Petr hiRKA, 
 předseda JK Zlín

Vítězkou�hlavní�soutěže�se�stala�Radka�turčinová�na�koni�Vinni�
Viktory�(na�snímku).�� Foto: Petr hiRKA 

XXIV. ročník mezinárodního fotbalového turnaje 
mladších a starších přípravek

o pohár osvobození města otrokovice
Akce se koná pod záštitou starostky města Otrokovice Hany 
Večerkové a předsedy SK Baťov 1930 z. s. Vlastimíra Hrubčíka

sobota 5. května, sportovní areál Baťov                                         
www.arealbatov.cz 

turnaj dorostenců 
vyhrály  louky

o halové závody je stále větší zájem
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