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Vodnická družina. S 1. májem je spojeno nejenom po-
líbení pod rozkvetlým stromem, ale v Otrokovicích k němu 
každoročně  patří  i Májová  pouť  a  již  tradiční  odemykání 
vody Baťova kanálu v přístavišti, které společně s městem 
pořádala Otrokovická BESEDA. Návštěvníci  se  tam  roz-
hodně nenudili. O bohatý kulturní program  se již od rána 
postaralo DDM Sluníčko  s  roztomilým vystoupením ma-
lých mažoretek či taneční skupina Ptáčata, na skok do Ori-
entu zase diváky přenesly orientální tanečnice Otrokovické 
BESEDY.  O  skvělou  muziku  se  postarala  místní  kapela 
TADY  a  TEĎ.  Kdo  měl  zájem,  mohl  si  zakoupit  lístek 
na  první  letošní  plavbu  po  Baťově  kanálu.  Ten  slavnost-
ně  otevřela  starostka Otrokovic Hana Večerková  pomocí 
klíče, který jí přinesl vodník Moravínek se svou družinou. 
A živo bylo také v parku před Společenským domem, kde 
se konala Májová pouť. Tu si nenechaly ujít stovky lidí, kte-
ří zaplnili celý Baťov. O zábavu tam totiž skutečně nebyla 
nouze.  Fotostranu z této akce najdete na straně 2
 (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Klíč od vody přinesl Moravínek

  úVOdNí slOVO

Vážení čtenáři,
Otrokovice jsou městem s velkým podílem průmyslu. to s sebou přináší nejen řadu pozitivních 
efektů, např. dostatek pracovních příležitostí a dostupné služby, ale na druhé straně i vlivy negativní, 
jako je i tolik diskutované obtěžování zápachem. intenzivně se tímto problémem zabýváme. navá-
zali jsme úzkou spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, předáváme mu stížnosti a výsledky 
monitoringu od aktivních občanů i policie. Jsme u všech řízení vedených v rámci povolovacích pro-
cesů a také u jednání svolávaných v rámci neformální spolupráce, kde konzultujeme možnosti řešení 
konkrétních problémů. Boj se zápachem ale komplikuje skutečnost, že nejsou legislativně stanoveny 
koncentrační limity pachových látek. Proto je projekt identifikace zdrojů znečišťování důležitým ob-
jektivním podkladem v boji proti zápachu a jeho výsledky bude moci využít krajský úřad jako jeden 
z podkladů pro zpřísnění podmínek provozu jednotlivých zařízení. Další institucí, která může v pří-
padě významné pachové epizody zasáhnout, je česká inspekce životního prostředí. Město s ní jedná 
o možnostech provedení co nejúčinnější a hlavně včasné kontroly tak, aby mohla být přijata opatření 
k nápravě. Důležité je si v této souvislosti připomenout, že řadě problémů se podařilo předejít, na-
příklad opakovaně zabránit výstavbě bioplynové stanice, a některé se podařilo vyřešit, např. zastavit 
velkoobjemové navážení výpalků na čistírnu odpadních vod. nicméně velká část práce je stále ještě 
před námi a je třeba mít na mysli to, že se jedná o práci, u níž neexistuje rychlé a účinné řešení, na-
opak spočívá v dlouhodobé systematické spolupráci s kompetentními orgány. Všichni pracujeme se 
stejným cílem, a to vytvořit z našeho města příjemné místo pro život nejen náš, ale i dalších generací. 
 Anna PŠejOVÁ, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice

Otrokovice
nám. 3. května 35
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Budova Městské sportovní 
haly Otrokovice se může pyš-
nit oceněním. Při udělování cen 
na XVII. ročníku Stavba roku 
Zlínského kraje za rok 2018, 
které se konalo 16. května  
v uherskobrodském Domě kul-
tury, dostala tato stavba Čestné 
uznání.  Podobný úspěch za-
znamenalo město v roce 2012, 
kdy získalo Cenu novinářů 
za přístavbu Velkého sálu Ot-
rokovické BESEDY.

Odborná porota le-
tos hodnotila celkem 
48 přihlášených staveb 
do této prestižní celo-
krajské soutěže. Měst-
ská sportovní hala byla 
přihlášena do kategorie Stav-
by občanské vybavenosti, kde 
bylo celkem 14 staveb.

 Hlavní cenu si odnesl Ob-
chodní dům ve Zlíně, městskou 
halu ocenila porota Čestným 
uznáním. „V soutěži byly při-
hlášeny dvě haly. Ale  tato nás 
zaujala tím, co se z ní po její 
rekonstrukci dokázalo získat. 
Jednak je tam hlediště až pro 
čtyři sta dvacet diváků, nové 
zázemí, ale díky rekonstrukci 
se do haly podařilo dostat nové 
sportovní aktivity. Stavba byla 
udělána navíc velice vkusně 
a elegantně. Je to skutečně ve-

lice povedená rekonstrukce,“ 
vysvětlila předsedkyně poroty 
Dagmar Nová. 

Obrovská radost zavládla 
především mezi přítomnými 
představiteli města. „Pro město 
je to významné ocenění a moc 
si toho vážíme. Ale největší 
podíl měl na této stavbě bývalý 
starosta pan Budek, je to tedy 
ocenění jeho práce. Protože 
díky němu a jeho úsilí mohla 

být hala zrekonstruována do ta-
kové podoby, jakou ji známe 
dnes.  Proto poděkování patří 
především jemu,“ vzkázal mís-
tostarosta města Ondřej Wilc-
zynski. 

„Pro mě je to velice příjem-
ná zpráva a navíc i utvrzení 
v tom, že jsme se vydali správ-
ným směrem. Prosadit rekon-
strukci haly v zastupitelstvu 
totiž nebylo vůbec jednoduché, 
protože mezi  členy panovala 
celá řada pochybností i odliš-
ných názorů.  Ale jsem rád, 
že se nám to nakonec podaři-
lo, protože dnešní hala je plně 

využívána pro celou řadu ak-
tivit a o to nám šlo,“ reagoval 
na informaci o ocenění bývalý 
starosta města Jaroslav Budek.

Na předávání nechyběl také 
zástupce dodavatelské firmy. 
„Je vidět, že tato stavba fungu-
je, že byla provedena kvalitně 
a vždy, když halu navštívím, 
rád vidím, jak plní svůj účel, 
což se před její rekonstrukcí ne-
dařilo. Těším se na případnou 

další spolupráci, která 
byla kvalitní a na velmi 
odborné bázi,“  zhod-
notil zástupce firmy Jiří 
Stacke.

Město začalo s re-
konstrukcí haly v květ-

nu 2017. Budova byla ve velmi 
špatném technickém stavu, na-
víc neměla ani dostatečné záze-
mí pro sportovce a diváky. Sta-
vební práce trvaly zhruba rok 
a již v červnu 2018 se do no-
vých prostor mohli nastěhovat 
sportovci, kteří halu hojně vyu-
žívají pro širokou škálu aktivit.  

Rekonstrukce objektu stála 
bezmála 85 milionů korun, a to 
včetně vybavení. Z toho zhruba 
9,5 milionu korun získalo město 
z Operačního programu Životní 
prostředí a částkou 7,5 milionu 
korun přispěl  Zlínský kraj. 
� Šárka�ŠARMANOVÁ

Městská�hala�získala�Čestné�uznání
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Baťov praskal ve švech. lidé přišli oslavit 1. máj na tradiční pouť

Nejenom pro děti. Dvojice členek divadelního souboru KAKá 
Štěpánka Vanická a Jana Kollertová přijela na Májovou pouť  
s ezopovými bajkami. Šlo o interaktivní představení, které bylo 
provázeno autorskými písněmi, živou hudbou, svébytnou scé-
nografií a v neposlední řadě jemným humorem, který pobavil 
nejenom ty nejmenší diváky, ale také celou řadu přihlížejících 
dospělých.

lamželezo. Své silácké kousky předvedl všem divákům valašský rodák a držitel řady rekordů že-
lezný Zekon. Přítomné publikum dokázal nejenom ohromit svým umem, ale také upřímně rozesmát. 

Tečka na závěr. O závěrečnou tečku za celou Májovou poutí se postarala kapela tHe PeOPLe, 
která na pódiu předvedla úžasnou hudební show a zazpívala celou řadu světoznámých hitů, které si 
společně s muzikanty pobrukoval nejeden posluchač. 

Plno zábavy. Jaká by to byla pouť, kdyby na ní chyběly ko-
lotoče a další atrakce, na nichž se mohou vyřádit hlavně děti.  
na Májové pouti rozhodně nic z toho nescházelo, o čemž svěd-
čil i nadšený výskot dětí, který se rozléhal široko daleko. Ko-
lotoče, ruská kola, skákací hrady, vláček nebo třeba labutě. 
na výběr toho bylo skutečně hodně. A doslova hlava na hlavě 
byla také u řady stánků, které nabízely občerstvení, cukrovin-
ky, ale také oblečení, hračky a další drobné dárky. 

Jako�Walda. Známé písně Waldema-
ra Matušky zahrál a zazpíval Jaroslav 
Adamec s kapelou Cover band.

s písničkou. Kulturní program v parku u Společenského 
domu zahájila slovácká dechová kapela Vracovjáci, která 
s sebou přivezla spoustu krásných lidových písniček.
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Lážo Plážo Fest a Moravia-
man. To jsou dvě akce, které  
v nejbližších týdnech omezí 
dopravu v okolí Rekreační ob-
lasti Štěrkoviště.  

S komplikacemi muse-
jí lidé počítat o víkendu ze  
14. na 15. června, kdy se usku-
teční první ročník hudební-
ho festivalu Lážo Plážo Fest. 
„I když se festival koná v so-
botu, stavět se bude o den dří-
ve. Z bezpečnostních důvodů 
a po dohodě s městem jsme se 
rozhodli, že v rámci přípravné 
fáze nebude Rekreační oblast 
na Štěrkovišti přístupná ve-
řejnosti. Naopak s úklidem 
po festivalu  začneme ihned 
po ukončení programu tak, aby 
byl Štěrkáč v neděli veřejnosti 
přístupný,“ slíbil organizátor 
akce Jan Svoboda. Kvůli fes-
tivalu budou posíleny spoje 
MHD.  „V nočních hodinách 
budou moci návštěvníci festi-
valu odcestovat zcela zdarma 
speciálně vypravenými auto-
busy,“ sdělil pořadatel s tím, že 
vozy budou zajíždět i do Zlína. 
Pro návštěvníky z okolních 
obcí a měst bude připraveno 
provizorní parkoviště v místě 
dostihové dráhy tlumačovské-
ho hřebčína. „V dané lokalitě 
bude platit snížená rychlost 
a zákaz stání,“ vysvětlila ve-
doucí odboru dopravně-správ-
ního Renáta Krystyníková. 
Veškeré informace k festivalu 
jsou na www.lazoplazofest.cz. 
Následující týden, od čtvrtka 
20. do neděle 23. června, bude 
Štěrkoviště sloužit Mistrovství 
České republiky v dlouhém 
triatlonu Moraviaman. Hlav-
ní závod se koná v sobotu  
22. června. V tento den je po-
třeba také počítat s řadou ome-
zení. Bližší informace jsou 
na www.moraviaman.cz/mora-
viaman2019/.  (ste)

Festival�a�triatlon�
omezí�dopravu

Kafilerie,  čistírna  odpadních 
vod a také městská kompostár-
na.  To  jsou  podle  výzkumu 
společnosti  ENViTECH  Bo-
hemia  největší  původci  zápa-
chu v Otrokovicích.
  Studii  s  názvem  identifikace 
zdrojů znečišťování nechal pro 
město zpracovat Zlínský kraj. 
S jejími výsledky i dalšími in-
formacemi o tom, zda se oby-
vatelé  města  dočkají  lepšího 
ovzduší,  se poslední  dubnový 
den přišly do Otrokovické BE-
SEDY  seznámit  také  desítky 
místních obyvatel. A místy ne-
bylo o vypjaté emoce nouze.
Téměř  zaplněný  kinosál 

Otrokovické  BESEDY  dal 
na  srozuměnou,  že  je  zápach 
ve  městě  velkým  tématem 
a  obyvatele  skutečně  trápí. 
„Kafilerka nám smrdí neustá-
le, ve dne i v noci. Co když to 
bude  pokračovat  dál,  můžete 
zakázat výrobu nebo  je poku-
tovat? Můžete udělat kontroly, 

aniž by byla společnost o tom 
předem informována?“ 
Tyto i další dotazy se hrnuly 

nejenom na představitele měs-
ta, ale také na zástupce odboru 
životního  prostředí města Ot-
rokovice  i  zlínského  krajské-
ho  úřadu.  Ti  přišli  seznámit 
veřejnost nejenom s výsledky 
studie  sledující  původce  zá-
pachu.  „Dosud  jsme  se mohli 
jen dohadovat, co je důvodem 
zápachu.  Nyní  máme  koneč-
ně  v  ruce  konkrétní  důkazy,“ 
upozornila  jana  Káčerová 
z  krajského  odboru  životního 
prostředí a zemědělství.
Měření  ovzduší  se  ve měs-

tě  uskutečnilo  loni  od  srp-
na  do  září,  ve  14  lokalitách 
na  Bahňáku  a  ve  Staré  ko-
lonce. Podařilo  se  sesbírat  26 
vzorků ovzduší, které byly ná-
sledně zanalyzovány v akredi-
tované laboratoři Zdravotního 
ústavu  Ostrava  a  byly  stano-
veny  koncentrace  pachových 

látek.  Vzorky  byly  odebrány 
vždy tam, kde se aktuálně vy-
skytoval zápach. 
A nyní to má město potvrze-

né tzv. černé na bílém. „Hlav-
ním  zdrojem  jsou  provoz 
MAT,  poté  následuje  kom-
postárna  a  čistírna  odpadních 
vod,“  uvedl  jiří  Bílek,  jeden 
z autorů studie. 
Problém však stojí na záko-

nech.  Nejsou  totiž  stanoveny 
žádné  pachové  limity.  „Podle 
zákona  o  ochraně  ovzduší  je 
sice  zápach  porušením  záko-
na, ale zároveň není stanoven 
limit  nutný  k  tomu,  aby  bylo 
povinné  jej  odstranit.  Nelze 
ani prokázat jeho jednoznačně 
škodlivý vliv na zdraví člově-
ka. Každý pach  je  směs desí-
tek látek a těžko se prokazuje, 
která z nich má vliv na zdraví 
člověka,“ poznamenal Bílek.
S  takovým  tvrzením  ale 

řada  obyvatel  nebyla  vůbec 
spokojena.  A  mnohdy  bylo 

nutné  opakovaně  krotit  emo-
ce  některých  zúčastněných. 
„Uvědomte  si,  že  jsme všich-
ni na stejné lodi. Také bydlím 
na  Baťově  a  zápach  vnímám 
stejně negativně jako vy ostat-
ní,“  poznamenala  starostka 
města Hana Večerková. 
Podle  ní  se  vedení  měs-

ta  snaží  udělat  maximum 
pro  to,  aby  se  stav  ovzduší 
ve městě změnil. „i když jsou 
naše  zákonné  pravomoci  té-
měř  nulové,  aktivně  jednáme 
a  apelujeme  na  dotčené  spo-
lečnosti,  aby  činily  možná 
opatření,  probíráme  veškeré 
možnosti  s  Krajským  úřadem 
Zlínského kraje, zapojili  jsme 
i  právníky,  abychom  zjistili, 
zda  je  možné  nalézt  soudní 
cestu. A jednáme i se  zástupci 
České inspekce životního pro-
středí,“ vysvětlovala starostka 
Otrokovic.
Představitelé  města  se  se-

šli  s  vedením  MATU,  který 

chystá  celou  řadu  stavebních 
úprav  a  modernizací.  „Kafi-
lerie  již  vyměnila  biologický 
půdní  filtr, který by mohl být 
jedním z velkých původců zá-
pachu. Do podzimu chtějí zre-
konstruovat  vzduchotechniku 
a  chystají  stavební  úpravy, 
díky  nimž  by  se  příjem masa 
z kamionů konal ve vzducho-
těsném prostoru,“ vyjmenova-
la dále Hana Večerková. 
A  intenzivní  jednání  vede 

podle  ní  město  také  s  čistič-
kou.  „Tam  je  ale  problém  se 
sušičkou  kalu,  která  je  čtyři 
roky  poruchová.  Hledají  tedy 
možnosti, jak ji opravit a kro-
mě toho žádají o dotaci na vy-
lepšení  technologií,“  vysvět-
lovala  dále  přítomným  lidem 
starostka města. 
K nápravě byla už  také vy-

zvána  i  kompostárna,  která 
spadá  pod  Technické  služby 
Otrokovice.  

 Šárka ŠARMANOVÁ

Problémy s obtěžujícím zápachem nelze vyřešit hned

Město uctilo oběti 2. světové války

Pieta. Letos uplynulo 74 let od konce 2. světové války. Město Ot-
rokovice bylo osvobozeno 3. května 1945 ruskými a rumunskými 
vojáky a při této příležitosti si vedení města a občané Otrokovic 
připomněli, že naše svoboda byla vykoupena životy ostatních.  
Věnce a kytice položili představitelé Otrokovic ve čtvrtek 2. květ-
na u pomníku válečných hrdinů na náměstí 3. května. Dále uctili 
památku u pomníku obětí 2. světové války a u pamětní desky letce 
genmjr. Aloise Šišky v Kvítkovicích.  Foto: Ivo NOVOTNý

Dlouhé stojící kolony u kvít-
kovické křižovatky. To je si-
tuace, která se poslední týdny 
opakuje snad denně na jedné 
z nejvytíženějších křižovatek 
v Otrokovicích. Radnice proto 
vyzývá všechny řidiče, aby se, 
pokud to jde, vyhnuli Otroko-
vicím.  

Rekonstrukce mostu nad že-
leznicí v ulici Nadjezd, výstav-
ba jihovýchodního obchvatu 
Otrokovic D55 a další opra-
vy silnic. Právě tyto aktuálně 
probíhající stavby mají za ná-
sledek  extrémní zatížení kvít-
kovické křižovatky a tvoření 
dlouhých kolon. „Doporuču-
jeme proto těm řidičům, kteří 
cestují ze Zlína do Uherského 
Hradiště, aby využili trasu přes 
Březnici a Salaš. Ulevíte tak 
dopravě v Otrokovicích,“ vy-
zvala mluvčí otrokovické rad-
nice Romana Stehlíková.

V poslední třetině letošního 
roku by mělo zatížení alespoň 
částečně ustat ve chvíli, kdy 
bude dokončena rekonstrukce 
mostu v ulici Nadjezd. Díky 
tomu bude znovu otevřen most 
spojující Bahňák a střed města.  

Po jeho znovuotevření budou 
zrušeny objízdné trasy. Jed-
na z nich totiž vede po ulici 
Objízdná přes kvítkovickou 
křižovatku. „Chtěli bychom 
apelovat na řidiče, aby se vy-
hnuli Otrokovicím, pokud jimi 
pouze projíždějí. Prosíme ři-
diče o trpělivost a dodržování 
dopravních a bezpečnostních 
pravidel. Děkujeme za pocho-
pení,“ sdělila vedoucí odboru 
dopravně-správního Renáta 
Krystyníková.

Velkou úlevu přinese měs-
tu otevření jihovýchodní části 
obchvatu D55. Poté by se mělo 
začít se zdvoukolejněním že-
leznice Otrokovice–Vizovice, 
což s sebou přinese také do-
pravní omezení. Jakmile bude 
hotova i tato stavba, nebudou 
už vlaky přes kvítkovickou 
křižovatku projíždět. 

„I když mají všechny 
tyto stavby jiného inves-
tora, jeden o druhém ví  
a snaží se navazovat stavby 
tak, aby zůstaly Otrokovice 
dopravně průjezdné,“ ubezpe-
čila na závěr vedoucí doprav-
ně-správního odboru.   (ste)

Křižovatka�je�na�hranici�kapacity

Celkem  317,587  kilogramu  tr-
vanlivých  potravin  a  128,91 
kilogramu  drogistického  zboží.  
Takové  mnoštví  darovali  lidé 
v rámci Sbírky potravin, která se 
uskutečnila 18. května také v Ot-
rokovicích. Nejčastěji se jednalo 
o  těstoviny,  konzervy,  dětské 
piškoty  a  přesnídávky,  krupici, 
zubní  pasty,  čisticí  prostředky 
a  hygienické  potřeby  pro  děti 
i dospělé. Letos poprvé se moh-
li  lidé zapojit do sbírky také ná-
kupem přes  internet. V  loňském 
roce se podařilo na území repub-
liky  shromáždit  381  tun  zboží, 
z toho 41 tun drogerie. Další sbír-
ka se uskuteční na podzim.  (red)

Číslo  a  znak  kola.  Takto  jsou 
označeny  všechny  cyklotrasy 
v  celé  republice.  Každá  trasa 
má přidělené své číslo. jedno-
a  dvoumístné  mají  dálkové 
národní  trasy,  třímístné  regio-
nální  trasy  a  čtyřmístné  trasy 
místního  významu.  Nedávno 
bylo sjednoceno značení sedmi 
hlavních a národních tras. Kaž-
dá dostala své číslo. Moravská 
stezka,  která  protíná  i  Otro-
kovice,  má  číslo  4.  Pokud  se 
budete držet  směrovek  s  tímto 
číslem,  povedou  vás  z  Miku-
lovic  u  polských  hranic  přes 
jeseníky, Hanou a Valašsko až 
do Břeclavi.   (red)

Moravská trasa 
změnila označení V  prvním  kvartálu  letošního 

roku  vytřídili  obyvatelé  Ot-
rokovic  přes  238  tun  odpadu. 
Za měsíce leden, únor a březen 
Otrokovičané vytřídili více než 
128  tun  papíru,  48  tun  skla, 
38  tun  plastů,  23  tun  kovů 
a necelou půltunu nápojových 
kartonů.  Díky  tomu  pomáhají 
nejenom šetřit životní prostře-
dí, ale za pouhé tři měsíce také 
přispěli více než půl milionem 
do  rozpočtu  města.  finanční 
odměnu  získává město  za  tří-
děný  odpad  od  společnosti 
EKO-KOM.  „Získané  peníze 
se použijí například na zlepšení 
systému sběru odpadů ve  sběr-
ných dvorech,“ uvedl vedoucí 

ekonomického  odboru  jaro-
slav Dokoupil. V Otrokovicích 
jsou sběrná místa na třídění pa-
píru, plastu, skla a nápojových 
kartonů. Ve sběrných dvorech 
je možné odevzdat i kovy a po-
užité  kuchyňské  oleje.  Loni 
získaly  Otrokovice  za  třídění 
odpadu do rozpočtu téměř dva 
miliony  korun.  „Díky  rozvoji 
a  provozu  systému  tříděného 
sběru a recyklace využitelných 
složek  komunálních  odpadu, 
včetně  obalových,  přispíváme 
ke zlepšení životního prostředí 
a snižujeme uhlíkovou stopu,“ 
uvedla  vedoucí  odboru  život-
ního  prostředí  Anna  Pšejová.        
 (ste)

Třídění odpadu se vyplácí lidé darovali přes 
300 kilogramů jídla
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Realitní kancelář  
poskytující kompletní služby na realitním trhu.

Zprostředkujeme  
rychlý prodej i výkup 

nemovitosti.
Oskol 319, Kroměříž

602 192 583
www.toprealinvest.cz 
Již 15 let jsme tu pro Vás.

Projekt Místní akční plán II. 
ORP Otrokovice, který napo-
máhá rozvoji školství MŠ a ZŠ 
v obcích, které spadají pod Ot-
rokovice, má napilno.

Po dlouhých přípravách ve-
řejné zakázky byl 2. dubna 
znám vítězný dodavatel služby 
– Rodilí mluvčí do škol. Zakáz-
ku na téměř 1,7 milionu korun 
vyhrála jazyková společnost 
Enjoy English, která v průběhu 
následujících tří školních let 
uskuteční na devíti ZŠ v  obcích 
s rozšířenou působností (ORP) 
Otrokovice 4 050 hodin tande-
mové výuky anglického jazyka. 
Věříme, že tento nadstandardní 
benefit pro školy povýší výuku 
anglického jazyka a pro žáky 
bude maximálně přínosný.

Zajímavá akce se odehrála 30. 
dubna v ZŠ Mánesova. 
Tam se uskutečnil Dětský 
vědecký kongres, kterého 
se zúčastnili žáci všech tří 
otrokovických ZŠ. Šlo o 
nesoutěžní přehlídku prezentací 
žáků. Publikum složené ze zá-
stupců pedagogů, žáků ZŠ, rodi-
čů a zástupců města Otrokovice 
mělo možnost sledovat pestrou 
škálu témat od cestovatelských 
přednášek přes různé druhy che-
mických i fyzikálních pokusů 
až po ekologická témata či pře-
hlídku ukázky výcviku vodící-
ho psa. Zkušenosti, které žáci 
získali během několikaměsíční 
přípravy, ať už jazykové, komu-
nikační dovednosti, či odbourá-
ní strachu při osobní prezentaci, 
se určitě neztratí v jejich dalším 
životě.

Hned po Prvním máji, 2. květ-
na, proběhla akce zaměřená 
na pedagogy základních škol. 
Jejich učitelé se školili na celo-
denním semináři na téma „Práce 
s třídním klimatem v rámci tříd-
nických hodin a dalších školních 
aktivit“.  Školení se uskutečnilo 
na SPŠ Otrokovice a lektory byli 

věhlasní odborníci psychologie 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, 
Ph.D. a PaedDr. Mgr. Věra Fa-
cová. Stejné školení pro pedago-
gy ze ZŠ Tlumačov, 1. ZŠ Na-
pajedla, 2. ZŠ Napajedla a ZŠ 
a MŠ Halenkovice čeká 13. 6. 
2019.  Klima třídy a celé školy 
podstatným způsobem ovliv-
ňuje osobnost jedince – žáka 
a jeho socializaci. Má zásadní 
vliv na úspěšnost dětí v našich 
školách.

Během května proběhlo po-
stupně setkání 8 tematicky za-
měřených pracovních skupin 
projektu. Za zmínku určitě stojí 
představení projektu Knihář, 
který jsme uspořádali společ-
ně s knihovnou Otrokovice 
a za účasti členů pracovní sku-
piny projektu Čtenářská gra-

motnost a veřejnosti. Lektorka 
Mgr. Vladimíra Závrská, Ph.D., 
která nám představila moderní 
čtenářský deník „Knihář“, mlu-
vila o zážitkové metodě čtení 
4PRO a o tom, jak číst tak, aby 
nám to přinášelo co nejvíce pro 
život. Pro pracovní skupinu Ma-
tematická gramotnost a další 
pedagogy vyučující matemati-
ku na 1. i 2. stupni jsme zajis-
tili lektorku Mgr. Járu Bížovou, 
která velmi poutavě představila 
matematickou metodu Aba-
ku, která je vlastně hrou s čísly 
v mnoha variacích. Pomůckami 
jsou pak žákům a učitelům kar-
tičky, kostky, dřevěná koleč-
ka, desková hra à la scrabble, 
webová aplikace, ale také tabule 
s křídou nebo obyčejný list pa-
píru a tužka. 

Lektorka ve čtyřhodinovém 
bloku představila zúčastněným 
hravou formou maximum tech-
nik, ve kterých učitelé rozhodně 

nebyli v pozici pozorovatelů. 
Získat peníze na nákup např. po-
můcek, které jsou k této metodě 
vydávány, mohou školy ze Šab-
lon II., tj. z projektu na principu 
zjednodušeného vykazování.

Nesmíme zapomenout 
na druhé setkání řídícího vý-
boru projektu, které proběhne  
4. června v kinosále Otrokovic-
ké BESEDY. Čeká nás nejenom 
volba nového předsedy a mís-
topředsedy, protože stávající 
předseda Mgr. Jaroslav Budek 
na svou funkci rezignoval, ale 
také, doufáme, velmi přínosné 
školení na téma „Vztah zřizova-
tel versus škola“, o kterém nám 
poví víc pan Štoček ze společ-
nosti Atre. V neposlední řadě 
pak budou členové informováni 
o možnosti pořízení populač-

ní kalkulačky pro obce 
v ORP Otrokovice, která 
by zodpovědně prediko-
vala budoucí vývoj po-
pulace v obcích a s tím 

následně spojené požadavky 
na školy, případně další institu-
ce. 

Také nás ještě čeká posled-
ní setkání k aktivitě Rozvoj 
kreativity, které se uskuteční 
10.  června. Zapojení učitelé 
ze všech tří otrokovických ZŠ  
a také ZŠ Tlumačov se navzá-
jem podělí o své zkušenosti 
s přípravou aktivity na dané 
škole a představí harmonogram 
činností v průběhu následujícího 
školního roku. Během něj bude 
docházet k mezipředmětové 
spolupráci kolektivu žáků a je-
jich kooperaci na společné téma. 
ZŠ Trávníky pro tuto aktivitu 
využije Ozobotů – inteligent-
ních minirobotů, ZŠ Mánesova 
zase své školní zahrady a v ZŠ 
Tlumačov si zvolili za téma „vá-
lečné dětství“.
� Mgr.�Barbora�ŠOpíKOVÁ,
� vedoucí�odboru�školství�
� a�kultury�MěÚ�Otrokovice

Jarní�měsíce�v�projektu�MAp�II�ORp�Otrokovice�byly�nabité

Již za měsíc vypukne čtvrtý 
ročník silniční hobby cyklo-
jízdy Dubnica nad Váhom – 
Otrokovice, který odstartuje  
23. června v 9.15 hodin. Zá-
jemci o ni se mohou již nyní 
zaregistrovat prostřednictvím 
webových stránek Otrokovic 
nebo e-mailu. Termín uzávěrky 
přihlášek je do 20. června. 

„Cyklobusy budou vy-
jíždět v neděli 23. června  
v 7 hodin  od budovy městské-
ho úřadu č. 1 na startovní čáru. 
Abychom zajistili náklad kol  
a dodrželi avizovaný odjezd, je 
vhodné, aby se účastníci sjíždě-
li už od šesté hodiny,“ vysvětlil 
David Ambroz z odboru škol-
ství a kultury, který se podílí 
na organizaci celé akce. Kromě 
dopravy pro cyklisty a jejich 
kol bude zajištěna také zdra-
votní služba.

Každý cyklista dostane 
startovní číslo, čip a mapu 
trasy. Na ní budou připrave-

ny tři občerstvovací stanice 
s nápoji. V cíli u hotelu Baťov 
– Společenský dům už bude 
na všechny čekat guláš a nápoj. 
Navíc každý účastník dostane 
pamětní list se svým jménem, 
délkou trasy a přesným časem, 
za který stanovenou trasu ujel.

Cyklistický den dělí několik 
závodů. Hobby jízda je součás-
tí 56. ročníku Mezinárodních 
dní cyklistiky, které pořádá 
Športový klub cyklistiky Dub-
nica nad Váhom pod záštitou 
primátora partnerského města 
Dubnica nad Váhom Petera 
Wolfa a starostky Otrokovic 
Hany Večerkové.

Závodníci U19 odstartují 
z Dubnice na Váhom v 9 ho-
din, hobby cyklisté vyjedou 
v 9.15 hodin a pojedou stejnou 
trasou. Dalším závodem U19 
je odpolední kritérium, které se 
uskuteční v 15.30 hodin na Ba-
ťově kolem hotelu Společenský 
dům. �� (ste)

Začala�registrace�na�cyklojízdu� 
Dubnica�nad�Váhom�–�Otrokovice

Prázdninové řádění 
Přijďte si užít tradiční prázdninové soutěžní 

setkání žáků I. stupně otrokovických ZŠ
Zábavné odpoledne startuje 18. června v 16 hodin  

na Sportovním areálu Baťov

Nejenom moderní tance, ale 
také aerobik, výrazový tanec či 
vystoupení mažoretek. To vše 
bylo k vidění na XII. ročníku 
Mezinárodní přehlídky pohybo-
vých skladeb Otrokovice 2019, 
která se uskutečnila v sobotu 
18. května. Přehlídka se kona-
la za finanční podpory města 

Otrokovice a Zlínského kraje. 
Do sportovní haly na Štěrkovišti 
se sjelo více než 520 účinku-
jících nejenom z celé Moravy, 
ale také z nedalekého Maďarska. 
Laická porota, složená převážně 
z členů pořádajícího klubu TJ 
Jiskra Otrokovice, měla mož-
nost vidět celkem dvaačtyřicet 

vystoupení dětí a mládeže z nej-
různějších klubů a organizací 
věnujících se volnočasovým ak-
tivitám dětí. 

„Jde vlastně o přehlídku 
nesoutěžních skupin. Jsou to 
obyčejné děti, které se ve svém 
volném čase věnují tanci nebo 
sportu, ale nepatří pod žádný 
soutěžní klub. A my jim dává-
me možnosti předvést, co se 
za celý rok naučily,“ vysvětlila 
Magda Vaclová, předsedkyně 
otrokovického oddílu Sport pro 
všechny při TJ Jiskra Otrokovi-
ce. Každý vystupující sklidil za 
svou odvahu od diváků nejenom 
obrovský potlesk, ale všichni 
dostali také ceny.  Organizáto-
ři nezapomněli ani na trenéry.  
„I těm jsme dali odměny, proto-
že si to za svou práci, kterou pro 
děti dělají, zaslouží,“ pozname-
nala dále Vaclová. Porota také 
udělila několik zvláštních oce-
nění, například za nejlepší kos-
tým, za sympatii či originalitu. 
 Šárka�ŠARMANOVÁ

Na�přehlídce�vystoupilo�přes�pět�set�dětí

Malí kuchtíci. Malí kuchtíci z DDM Sluníčko sklidili od diváků  
i poroty obrovský potlesk.  Foto: Šárka ŠARMANOVÁ



Želva, Slzy tvý mámy, Jasná 
zpráva nebo Bon soir made-
moiselle Paris. To jsou jedny 
ze stovek známých songů, 
pod nimiž je podepsaná nemé-
ně známá kapela OLYMPIC. 
Kapela, která za šestapade-
sát let na scéně stihla vydat  
21 alb, složit 600 písní. Kape-
la, v jejímž čele stojí od roku 
1963 zpěvák Petr Janda. Právě 
OLYMPIC na své tour navští-
vili také Otrokovice, kde vy-
prodanému sálu Otrokovické 
BESEDY ukázali, že oni roz-
hodně do starého železa nepa-
tří. Na pódiu to totiž jaksepatří 
pěkně rozbalili, i přestože den 
předtím vystupovali v jiném 
moravském městě. A únava 
nebyla znát ani na frontmanovi 
kapely Petru Jandovi, který si 
pár minut před začátkem vy-
stoupení našel čas na rozhovor 
pro Otrokovické noviny. 
Otrokovice� jsou� jednou� ze�

zastávek� na� vašem� koncert-
ním� turné.� Máte� zmapová-
no,� kolik� už� máte� za� sebou�
koncertů� a� kolik� ještě� před�
sebou?
Za sebou máme zhruba tak 
pětadvacet vystoupení. Nic-
méně kolik nás jich ještě čeká, 
to skutečně nevím, protože ty 
počty se neustále mění. Může 
jich být tak odhadem padesát, 
ale v závěru to může být klidně 
i sedmdesát. Do konce roku je 
ještě hodně daleko. 
Napadlo� by� vás� v� roce�

1963,�kdy�jste�se�stal�součástí�
Olympiků,�že�budete�koncer-
tovat�ještě�v�21.�století?
Tak to ani omylem. Já si dokon-
ce pamatuji, že když jsem dával 
v práci výpověď, přišel jsem 
za svým šéfem a říkal jsem mu, 
ať mi podrží ještě místo, že se 
do pěti let vrátím, protože ten 
rock´n´roll to určitě tak dlouho 
nepřežije. No a už jsem se tam 
nikdy nevrátil. (smích)
No� a� píše� se� rok� 2019�

a� rock�and�roll� stále� žije,�ba�
jej�dokonce�stále�poslouchají�
i�mladí�lidé.
Ale pravdou je, že už to nemá 
zdaleka takovou sílu, jakou to 
mělo v 60. letech. V té době to 
přeci jen byla revoluce neje-
nom v hudbě, ale také v oblé-
kání, v účesu, prostě ve všem. 
Dnes je to mnohem slabší, 
navíc roztříštěné na spoustu 
různých stylů a podstylů a ješ-
tě větších podstylů,  a já už se 
v tom vlastně vůbec neorientu-
ji. Když mi někdo řekne, jaký 

styl hraje, tak já vlastně ani ne-
vím, o co jde (úsměv).
Za� těch� šestapadesát� let�

OLYMpIC� složil� celou� řadu�
písní.�Máte�je�spočítané?�Ně-
kde�jsem�četla,�že�by�to�mělo�
být�dokonce�800�skladeb.
Tolik určitě ne, ale šest stovek 
to bude.
A�kolik�byste�dokázal,� jak�

se�říká,�z�fleku�přezpívat�na-
zpaměť?
Tak asi dvě stě. 
Tak�to�máte�tedy�můj�vel-

ký�obdiv.
(smích) Já to ale přesně nevím, 
jen si to myslím (smích). Při-
znám se, že jsem jednou chtěl 
udělat koncert, kde bychom 
odehráli dvě stě písní, kdy 
bychom začali jeden 
den večer a dru-
hý skončili. Ale 
kluci to odmítli 
(smích). Kaž-
dopádně by to 
byla velká výzva 
a určitě bych to 
i zkusil.
Nedávno� jste�

v� jednom� pražském�
klubu� znovu� nahráli� album�
Želva.� Kdo� s� tím� nápadem�
přišel?
To byl nápad šéfa rádia Impuls, 
který přišel s tím, že zná jeden 
klub, kam se vejde pouze se-
dmdesát lidí, kteří jsou od vás 
jenom o půl patra výš. Zprvu 
jsem byl poměrně skeptický, 
protože to tam bylo hrozně 
malé. Představte si, že celý  
prostor byl vytvořený z šes-
ti malých garáží, ale nakonec 
to bylo skvělé. Dělali jsme to 

nakonec dvakrát, protože tolik 
lidí to chtělo vidět.
Kdy� se� mohou� tedy� lidé�

těšit�na��„staronové“�album?
Momentálně to mícháme, ale 
vyjde jenom 250 kusů viny-
lových desek. Každá bude 
očíslovaná a všechny budou 
podepsané. Bude to extrémní 
rarita. Ani si nepamatuji, jestli 
to nějaká kapela někdy ve svě-
tě udělala.
Když� jsem� se� probírala�

různými�články�o�vás,�nara-
zila� jsem� na� vaši� přezdívku�
„Django“�(džango).�Kde�jste�
k�ní�přišel�a�co�znamená?
Ta přezdívka vznikla ve Fran-
cii, kde mi hodně místní ko-

molili jméno. Říkali mi 
Jambon (žambo), což 

je šunka, pak Žan-
da, až se nakonec 
kluci dohodli, 
že mi budou ří-
kat Django, což 
byl slavný fran-

couzský kytarista 
Django Reinhardt. 

A už mi zůstala.
Texty� si� píšete� neje-

nom� sám,� ale� i� vaši� známí,�
přátelé,�kolegové�a�další�lidé.�
Máte�představu,�kolik�lidí�se�
na�nich�už�podílelo?
Ono se to hodně mění. S ně-
kým spolupracuji jenom jed-
nou, s jiným zase déle. A k 
nim rozhodně patří nebo patřili  
Karel Šíp, Eda Krečmar, Pavel 
Chrastina, Zdeněk Rytíř i Mi-
rek Černý, Pavel Vrba a Zde-
něk Borovec. Víte, já si textaře 
dost vybírám. Chodí mi hodně 
nabídek i textů, ale tak  z de-

vadesáti procent to často bývají 
nesmysly. Přesto se občas sta-
ne, že mi přijde text, který mě 
doslova posadí na zadek. Pak 
se s tím člověkem seznámím 
a spolupracujeme spolu. Na-
příklad nyní je to Ondra Fencl. 
Je to sice jiná generace, mladý 
kluk, ale píše mi texty, které 
se mi líbí, které mi sedí. Navíc 
oba dva ctíme češtinu, na rozdíl 
od ostatních kapel, o kterých já 
tvrdím, že si sice skládají vlast-
ní texty a přitom nečetly jedi-
nou básničku. Protože jinak si 
neumím vysvětlit, kde vůbec 
berou takové nesmyslné rýmy 
a přízvuky. Z toho šílím, když 
to slyším, protože čeština tím 
strašně trpí a úpí.  
Kde� vy� sám� berete� námě-

ty� k� textům� a� hudbě� a� jak�
dlouho�vám�trvá�složit�jednu�
píseň?
Řekl bych, že mám poměrně 
dobré nápady. Sice to zpraco-
vání nemám vyloženě básnic-
ké, protože mi trochu chybí  
„básnické střevo“, ale ty texty 
mají hlavu a patu. Často to jsou 
osobní zpovědi a příběhy, je to 
prostě o nás. A myslím si, že 
do rámce Olympiku silně zasa-
hují a to je podle mě správně. 
Podle mě by to tak i mělo být, 
aby si kapela dělala všechno 
sama, a to včetně textů. 
Kolik�máte�kytar�a�kolik�si�

jich�berete�na�koncerty?
Přesně to nevím, ale bude to 
tak do třiceti. Ale kolegové 
z Rolling Stones nebo Pink 
Floyd jich mají mnohem více. 
Nedávno jsem někde četl, že 
David Gilmour prodává svých 

170 kytar. Já bych to tedy ne-
měl ani kam dát, ale odhaduji, 
že oni mají určitě větší byty než 
já (smích). Jinak já mám kytary, 
které mě baví, které jsou něčím 
zajímavé, a na všechny hraji. 
Na koncerty si vozím 4–5 kytar, 
v pracovně mám kolem osmi, 
něco mám ve studiu a všechny 
se je snažím střídat. Ale mám 
pár i takových, které moc nepo-
užívám, a tak se občas stane, že 
některou z nich věnuji. A mně to 
udělá také radost (úsměv).
Vás� hodně� ovlivnila� kape-

la� Rolling� Stones,� dokonce�
jste�byli� i� jejich�předskokani,�
když� v� roce� 2003� vystupovali�
v�praze.�potkali�jste�se�s�nimi�
osobně?
Setkali jsme se, ale trvalo to asi 
pět minut. Bylo to ve chvíli, kdy 
vycházeli ze své šatny a naseda-
li do autobusu, který je odvážel 
na Letnou. Rozhodně to bylo za-
jímavé a máme s nimi i hezkou 
fotku, ale na nějaké povídání 
nebyl čas. A myslím si, že nás 
ani neslyšeli a ani si nepamatují, 
že hráli s nějakými Olympiky 
v Praze, i když si nás prý sami 
vybrali. Ale dost možná je zau-
jalo  to, že jsme stejně stará ka-
pela jako oni. Těžko říci. 
Máte� nějaký� rituál� před�

koncertem?
Vím, že spousta kapel nebo zpě-
váků dělá všechno možné, ale 
my jsme skutečně nikdy nic ta-
kového neměli. Prostě přijdeme 
na pódium a začneme hrát.
Když�máte�volno,� jak� rela-

xujete?
Možná se zdá, že hodně hraje-
me, ale je to spíše o víkendech, 
takže přes všední dny jsem spíše 
doma. Vozím dcery do školy, 
protože to mají daleko, třicet ki-
lometrů, pak také vařím, cvičím, 
hodně hraji tenis a tak spoustu 
věcí. Já totiž moc odpočívat ani 
neumím. To jsem pak hrozně 
nesvůj.
pomalu,� ale� jistě� se� blíží�

60.� výročí� vaší� kapely.� Máte�
už�nějaké�plány,� jak�byste� to�
chtěli�oslavit?
Už o tom přemýšlíme. Rádi by-
chom se vrátili do Lucerny, kde 
jsme odehráli 203 koncertů, což 
jsme v tomto asi unikátní, proto-
že nevím o nikom, kdo by jich 
tam tolik měl. Takže jedna z va-
riant je právě tam, ale líbilo se 
nám i v O2 aréně, kde jsme sla-
vili 55. výročí a bylo to tam také 
skvělé. Tak uvidíme, pro co se 
rozhodneme. Ještě máme chvíli 
čas.� Šárka�ŠARMANOVÁ
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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 
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SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

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

Tel. 777 052 866
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petr�Janda:�Zpaměti�bych�zvládl�přezpívat�asi�tak�dvě�stě�písní

Nestárnoucí rockeři. Olympic již za čtyři roky oslaví šedesát let na scéně.��Foto:�agentura�Best�IA

• Internet pro veřejnost: 15 
min./10 Kč

Tel.: 571 118 103
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STREET
FOOD

COOL
DRINKY

SPORT
ZÓNY

DO 9. 6.

UŠETŘI KILO!!!
390 KčČEKÁ VÁS CELODENNÍ PÁRTY!

ZAČÍNÁME UŽ V 10.00

od 10.6. 490 Kč

Významné jubileum si v tomto 
školním roce připomíná Zá-
kladní umělecká škola (ZUŠ) 
Otrokovice, která oslavuje již  
80 let od svého založení. Pro tuto 
příležitost si tak škola připravila 
celou řadu zajímavých akcí.
 Jednou z nich byl bezespo-
ru koncert, který se konal  
10. dubna v koncertním sále 
Společenského domu.

Ten si organizátoři nevybrali 
náhodou, ale proto, že v minulos-
ti býval velmi častým hostitelem 
mnoha významných kulturních 
akcí školy. Například kavár-
na Společenského domu byla 
svědkem jedinečného koncertu 
devítileté houslistky Lindy Paře-
nicové, na kterém zahrála za do-
provodu zlínských filharmoniků 
pod taktovkou dirigenta Miloše 
Machka Vivaldiho Jaro. Zazněly 
zde absolventské koncerty celé 
řady hudebníků, které můžeme  
v současné době najít rozeseté 
po Evropě jako hráče v orches-
trech nebo jako učitele ZUŠ či 
konzervatoří.

V kavárně se také konávaly 
výchovné koncerty pro žáky 
otrokovických základních škol, 
z nichž nejslavnější byl kon-
cert nazvaný J. Suk, L. Janá-
ček a B. Martinů očima žáků 
ZUŠ, na kterém spolupracovaly 
všechny obory ZUŠ a který byl 
současně jakýmsi kvízem a sou-

těží z oblasti hudby mezi otroko-
vickými školami.

Asi nejvýznamnější osob-
ností školy spojenou s budo-
vou Společenského domu byl 
učitel hudebního oboru Josef 
Gergela, který vyučoval přímo 
v budově Společenského domu. 
Vedl zejména dechový orchestr, 
bez kterého si nelze představit 
žádnou kulturní akci v dobách 
před povodněmi. Nejeden pro-
fesionální hráč na dechový 
nástroj dnes s nostalgií vzpo-
míná na obětavého, vlídného 
pana učitele a následně odměnu 
v podobě „šťávičky se zákuseč-
kem“ v cukrárně Společenské-
ho domu, když byl žák dobře 
připraven – ale vlastně i když 
nebyl, neboť to pak pan učitel 
komentoval slovy: Však ty se to 
do příště doučíš, že? 

Významnou osobností hudeb-
ního oboru byla také paní uči-
telka Marie Vondráčková, která 
založila nejdříve dětský pěvecký 
sbor ZUŠ a později se ujala ve-
dení Ženského pěveckého sboru, 
který je v současné době součás-
tí Otrokovické BESEDY.

Nyní jsme ovšem v roce 
2019. Na dubnovém koncertu 
k oslavě 80. výročí školy vy-
stoupili současní nejlepší žáci 
hudebního oboru, absolventky 
Alena Keferová – violoncellist-
ka a Eliška Novotná – violistka, 

které v lednu úspěšně vykonaly 
zkoušky na konzervatoř. Dále 
pak komorní tělesa, smyčcový 
kvartet s vedoucím houslistou 
Petrem Vojtáškem a klavírní 
trio žáků, kteří se probojova-
li nejdále v letošní celostátní 
soutěži ZUŠ, Jan Hodonský 
a Vladimír Baláž – houslisté 
 a Matyáš Stoklasa – klavírista.

V závěru koncertu se pak 
představily obě školní cimbálo-
vé muziky a zcela zaplněný kon-
certní sál Společenského domu 
dal bouřlivým potleskem naje-
vo, že se akce skutečně vydařila.

Základní umělecká škola Ot-
rokovice vznikla v roce 1939 
jako pobočka hudební školy 
Dvořák Zlín. Školou prošly 
stovky žáků, z nichž se později 
staly umělecké osobnosti,  uči-
telé, architekti, malíři, herci, hu-
debníci. 

Součástí oslav je mnoho 
koncertů a doprovodných akcí 
školy. Ta nejbližší se bude ko-
nat 30. května. Půjde o koncert 
pod širým nebem na náměstí  
v Otrokovicích. Oslavy pak 
završíme výročním koncertem 
školy 11. června v Otrokovické 
BESEDĚ. 

V první polovině června 
připravujeme zápisy nových 
žáků. Další podrobnosti najdete 
na stránkách školy.
� Irena�pAŘENICOVÁ

Koncert�oživil�slávu�Společenského�domu

Jak se správně chovat na pře-
chodu pro chodce, silnici, co 
znamenají dopravní značky i se-
mafor, se učily děti z Mateřské 
školy Otrokovice. 

Všechna pravidla, která platí 
na chodníku i silnici, si mohly 
děti nanečisto vyzkoušet na do-
pravním hřišti Trávníky, kde 
pro ně školka s DDM Sluníč-
ko, městskou policií a ZŠ T. G. 
Masaryka připravila akci Cesta 
není hřiště. Tu zahájila poli-
cejní houkačka, děti přivítala 
paní učitelka Lenka Kedrová, 
která je hlavní koordinátorkou 
projektu, a zazněla tematická 
písnička „Jede auto z kopeč-
ka“. Děti pak absolvovaly sedm 

přichystaných disciplín – jízdu 
na koloběžkách a šlapacích čtyř-
kolkách mezi kužely, skládání 
puzzle z dopravních značek, 
štafetový běh záchranářů, jízdu 
na koloběžkách podle pravidel 
silničního provozu a poznávání 
na obrázcích, co je špatně a co 
dobře. Na posledním stanovišti 
se děti seznámily s prací policie 
i s předměty, které používá při 
práci. A protože si děti vedly vý-
borně, dostaly medaile,  dětský 
řidičský průkaz a dárky. Akce 
mohla proběhnout i díky výraz-
né podpoře města Otrokovice  
a BESIPU.  
� Lenka�SLOVÁKOVÁ,�

 učitelka�MŠ

děti si procvičily značky i pravidla

Nejenom obušek. Policisté dětem ukázali, jaké předměty i pří-
stroje potřebují denně pro svou práci.  Foto:�MŠ�Otrokovice

Jedinečnou akci hostila poslední dubnový den ZŠ Máne-
sova Otrokovice. na její půdě se odehrál dětský vědecký 
kongres. Jeho obsah si vytvořili žáci všech tří základ-
ních škol. Publikum složené z učitelů, žáků, rodičů a zá-
stupců města mělo možnost sledovat různé chemické  
i fyzikální pokusy, poslechnout si zajímavé přednášky 
či vidět ukázku výcviku vodícího psa. „Velmi důležité je 
podporovat žáky zvídavé, kreativní, talentované a na-
dané. A o to tom je tento kongres. žáci si připravovali 
několik měsíců prezentace, věnovali tomu svůj čas nad 
rámec svých školních povinností, za což jim chci moc 
poděkovat, stejně tak jako pedagogům, kteří se stali 
jejich průvodci,“ vzkázala  vedoucí Odboru školství  
a kultury MěÚ Otrokovice Barbora Šopíková. Možná, 
že právě z některých žáků budou za pár let skuteční věd-
ci.  (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Školáci�si�vyzkoušeli�role�vědců
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Udělat něco prospěšného pro 
přírodu se rozhodli členové 
Mysliveckého spolku Skalka. 
V rámci Dne Země si napláno-
vali brigádu, na které hodlali 
vyčistit břehy Dřevnice. 

Na  3,5 kilometru dlouhé 
trase od zahrádkářské kolo-
nie na Újezdech až k soutoku 
Dřevnice s Moravou se jim 
nakonec podařilo sesbírat deset 
pytlů nejrůznějších odpadků. 
Mezi nimi převládaly plastové 
a skleněné lahve, igelity, pa-
píry, plechové a kovové před-
měty, útržky látek a dokonce 
pneumatiky. 

„Po předloňském a loňském 
pozitivním ohlasu  jsme se roz-
hodli tuto akci opět zopakovat. 
Na jednu stranu máme radost, 
že objemově větších odpad-
ků výrazně ubylo. Na straně 
druhé přetrvává při pohledu 
na téměř deset nasbíraných 
pytlů s odpadky všeho druhu 
stále určitý smutek nad tím, že 
si někteří občané nedokážou 
vážit hezkého prostředí kolem 
sebe. A obzvláště v případě 
nalezených několika rozbitých 
skleněných lahví poblíž cyk-
lostezky, které ohrožují nejen 
cyklisty, ale i chodce, kteří tuto 
stezku využívají k procházkám 
třeba s dětmi anebo zvířecími 
mazlíčky,“ zamýšlí se nad ne-
zodpovědností předseda spolku 
Karel Sedláček a zároveň dodá-
vá: „Už teď jsme se dohodli, že 
akci za rok opět zopakujeme.“ 
� Jan�BuJÁČEK,
� člen�MS�Skalka�Otrokovice

Myslivci� posbírali�
deset�pytlů�odpadků

OtrOkOvické
nOviny
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Speciální
nabídka
OBI ZLÍN

Od 27. 5. do 30. 6. 2019
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

27. 5. – 30. 6. 2019
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.
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Malí čtenáři. Chodíte�rádi�do�knihovny?�Žáci�2.�ročníku�ZŠ�Máne-
sova�určitě�ano.�Poprvé�pobočku�Městské�knihovny�na�Baťově�navští-
vili�koncem�1.�třídy,�aby�se�seznámili�s�prostory�a�provozem�knihovny.�
V�tomto�školním�roce�byli�pasováni�na�čtenáře.�A�svůj�čtenářský�prů-
kaz�využívají�pravidelně.�Každý�měsíc�přicházejí�se�třídou�do�knihov-
ny�a�půjčují�si�knížky�k�domácímu�čtení.�Do�knihovny�se�druháci�rádi�
vydali�na�besedy�se�spisovatelkou�Petrou�Martiškovou�a�ilustrátorem�
Adolfem� Dudkem.� Povídání� o� hastrmance� Evelínce� a� Cestovatelské�
kreslení�se�opravdu�líbily.�Paní�knihovnici�Marii�Škrabalové�děkujeme�
za�trpělivost,�kterou�má�s�našimi�malými�čtenáři,�a�těšíme�se�na�další�
spolupráci.���Jana�pOŠTuLKOVÁ, učitelka�2.�ročníku�ZŠ�Mánesova

Celosvětový svátek Den Země, věnovaný 
naší planetě Zemi, je každoročně připomínán 
22. 4. Oslavujeme Zemi, která jako jediná 
ze všech planet Sluneční soustavy umožňuje 
život lidem, živočichům i rostlinám. Oslavy 
na naší škole proběhly již tradičně formou 
mnoha velmi různorodých aktivit. Všechny 
byly zacíleny tak, aby přinesly alespoň drob-
ná poznání o tom, jak důležité je si naši Zemi 
chránit. Bylo by však chybou si myslet, že 
povědomí o tom, jak chránit naši planetu, 
směřujeme na jeden den v roce.

 Naše škola se dlouhodobě zabývá sběrem 
papíru, elektroodpadu, baterií, hliníku, plas-
tu a v hodnocení společnosti Asekol patříme 
k těm nejlépe hodnoceným v kraji. 

Náš Den Země se konal v pátek 26. dub-
na. První a osmé ročníky spolupracovaly 
při environmentálním zábavném dopoledni, 
které připravili starší žáci pro ty nejmlad-
ší. Dopoledne bylo plné poznávání, třídění, 
tvoření a soutěžení. Druháci navštívili TS 
Otrokovice, kde se seznámili s třídicí linkou 
i kompostárnou. Své poznatky pak zpracova-
li do krásných obrázků. 

Ročníky třetí a čtvrté strávily dopoledne 

na Dni Země v Kovozoo ve Starém Městě, 
kde se zúčastnily skvělého, nejen ekologic-
kého programu. 

Žáci pátých ročníků vyjeli do Modré, kde 
navštívili sladkovodní botanickou expozici 
Živá voda. Pozorovali ryby ze skleněného 
tunelu 3 metry pod hladinou a získali nové, 
zajímavé poznatky o mokřadech. Šesťáci na-
vštívili ČOV Otrokovice, kde se seznámili 
s jejím významem, ale také se poučili o tom, 
co určitě nepatří do kanalizace. Snad svá po-
znání uplatní v běžném životě. 

Sedmáci absolvovali zajímavou akci s ná-
zvem Na skok k obojživelníkům, která se 
konala v Kurovickém lomu, což je přírodní 
památka mezinárodního významu. Mnozí 
tam možná poprvé viděli živého čolka.  

A co dělali naši deváťáci? Těm patří po-
děkování, jelikož se zasloužili o to, že loka-
lita Kubík vypadá na jaře zase o něco lépe. 
Vyčistili prostor, na kterém sesbírali okolo 
třiceti pytlů odpadu. 

Vydařené slunečné dopoledne nám bylo 
odměnou za úsilí, které jsme věnovali pří-
pravě.  Kateřina�SKOChOVÁ,�
� ZŠ�T.�G.�Masaryka

Žákovský parlament na ZŠ 
Trávníky má již dlouholetou 
tradici. Schází se v něm pra-
videlně žáci 3. až 9. ročníku 
a společně připravují celou 
škálu aktivit.

První akcí žákovského 
parlamentu v letošním škol-
ním roce byl třetí ročník ku-
chařské soutěže MasterChef. 
Do soutěže se přihlásilo  
33 týmů, které byly rozděle-
ny do třech věkových kate-
gorií. Vyučující, kteří zasedli 
v porotě, nevycházeli z údivu 
nad tím, jaká výborná jídla si 
jednotlivé týmy připravily. 
Soutěžilo se nejenom o ceny, 
ale také o postup do městské-
ho kola.

Začátek prosince patřil již 
tradičně mikulášské obchůz-
ce, které předcházelo peče-
ní perníčků. Zamířili jsme 
i do Mateřské školy Pastel-
ková.

U příležitosti svátku sva-
tého Valentýna jsme zor-
ganizovali focení, při němž 
žáci vytvořili jedno obrovské 
srdce. Tím jsme chtěli uká-
zat, že škola není jen místem, 
kde získáváme nové znalosti, 
ale také místem, kde máme 

kamarády. Kromě toho jsme 
také roznášeli valentýnky.
Krásnou akci připravil žákov-
ský parlament ve spolupráci 
se všemi vyučujícími na Den 
učitelů, tedy 28. března. Do-
stala název Poznáš svého 
učitele? a jejím cílem bylo 
ukázat, že i naši učitelé a vy-
chovatelky školní družiny 
byli kdysi dětmi a nás zají-
malo, jak moc se za tu dobu 
změnili. K nástěnce s foto-
grafiemi jsme umístili urnu, 
do které mohli všichni žáci 
vhazovat tipy. Pět nejúspěš-
nějších získalo odměnu. Akce 
měla úspěch nejen u žáků, ale 
skvěle se bavili i vyučující.

Myslíme i na charitu, a tak 
jsme 2. dubna zorganizovali 
sbírku pro nadaci Život dě-
tem. Nadaci jsme nakonec 
mohli poslat 4 000 korun. 
V květnu se také zapojujeme 
do sbírky, kterou organizuje 
Liga proti rakovině. Jedná se 
o prodej kvítků měsíčku lé-
kařského.

V dubnu jsme se zapojili 
do celostátní akce Ukliďme 
Česko. Bezmála padesát dětí 
se rozhodlo ve svém volném 
čase udělat něco prospěš-

ného. Úklid jsme zakončili 
na náměstí, kde všichni do-
stali zmrzlinu a po přesunu 
na školní zahradu také špe-
káčky. 

Žákyně VIII. A Anna 
Hrozová a Aneta Válková se 
v polovině dubna zúčastnily 
městského kola kuchařské 
soutěže MasterChef, které se 
konalo na SPŠ v Otrokovi-
cích. Dívky porotě předložily 
kuřecí kousky s americkými 
brambory, tři druhy domá-
cích dressingů, zeleninový 
salát a domácí tvaroháček. 
Toto menu na vítězství sice 
nestačilo, ale i přesto děvčata 
odcházela s krásnými cenami.

Na škole již druhým ro-
kem pořádáme také Den 
domácích mazlíčků. K vidě-
ní bylo téměř dvacet zvířat 
od králíků přes morčata, ale 
také ježek, šnek či tarantule, 
o kterých se ostatní mohli 
dozvědět spoustu zajímavých 
informací.  

V dubnu a květnu probíha-
jí na naší škole Dny meziná-
rodní kuchyně. Žáci navrh-
nou pět států, jejichž kuchyni 
by rádi ochutnali, a my vždy 
s nadšením čekáme, co nám 
paní kuchařky připraví.

Naší snahou je zlepšovat 
školní klima organizováním 
akcí, do kterých se mohou 
zapojit žáci všech ročníků. 
Myslím, že se nám to i letos 
dařilo. Svědčí o tom vysoká 
účast spolužáků na námi po-
řádaných akcích. Děkuji pro-
to všem členům žákovského 
parlamentu za výbornou 
spolupráci. Za odměnu poje-
dou „parlamenťáci“ na konci 
května na výlet, který finan-
cuje Sdružení rodičů a přátel 
školy, za což jim patří velké 
poděkování.   
� Denisa�TRČKOVÁ,

� vedoucí�žákovského�
� parlamentu�při�ZŠ�Trávníky

Žákovský�parlament�je�aktivní

Velký úklid. Pět desítek dětí ve volném čase pomohlo ukli-
dit město.  Foto: ZŠ TRÁVNíKy

Tradiční�Den�Země�na�ZŠ�T.�G.�Masaryka

Druháci�jsou�v�knihovně�jako�doma

Zbrusu nové dílny pro budoucí 
plastikáře a gumaře, které jsou je-
diné svého druhu v České republi-
ce, otevřela poslední dubnový den 
Střední průmyslová škola Otroko-
vice. 

Studenti otrokovické školy si  
v nich mohou učit celý technolo-
gický proces výroby od míchání 
směsí až po lisování výrobků či tisk 
na 3D tiskárně. To vše na strojích, 
které se běžně používají v praxi  
a které se škole podařilo pro své 
studenty zakoupit. Moderní stroje 
budou sloužit také budoucím che-
mikům, kteří zde studují obor apli-
kovaná chemie. 

Kromě dílen pro plastikáře  
a gumaře škola disponuje moder-
ní dílnami pro obory autoopravář, 
autoelektrikář, autoklempíř i elek-
trikář či instalatér. Škola již před 
časem pro tento obor pořídila  spe-
ciální panely, na nichž si studenti 
nacvičují reálnou montáž.   

Všechny stávající i nové dílny 
mají bezbariérový přístup. 

Celá přístavba včetně vybavení 
dílen přišla na 51,5 milionu korun, 
45 milionů korun se Zlínskému 
kraji, který je zřizovatelem školy, 
podařilo získat z Integrovaného re-
gionálního operačního programu.  
� (red)

SpŠ�má�nové�dílny,�ojedinělé�v�republice
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Už za pár dní se veřejnosti opět ote-
vřou brány všech kostelů i chrámů po 
celé České republice. Oblíbená akce 
Noc kostelů připadá tentokrát na pá-
tek 24. května. 

Již tradičně se do této akce zapo-
jila i místní římskokatolická farnost, 
která veřejnosti zpřístupní tentokrát 

dva kostely, a to kostel sv. Vojtě-
cha a kapli sv. Anny v Kvítkovicích. 
„Kvůli opravám nebude otevřen kos-
tel sv. Michaela na náměstí,“ vysvět-
lil farář Josef Zelinka.
Noc kostelů začíná v 18 hodin a ná-
vštěvníci se mohou těšit na bohatý 
doprovodný program. � (red)

pROGRAM�V�KOSTELE�
SV.�VOJTěChA

18–18.45 Bohoslužba
19–19.05 Slavnostní přivítání 
19.05–19.40�Kytarové zpívání během 
církevního roku s průvodním slovem
19.45–22.40 Volná prohlídka koste-
la: možnost využít průvodce, nabíd-
ky osobních duchovních rozhovorů 
či přímluvné modlitby.
22.40–23.00 Modlitba za naše město, 
za návštěvníky, poděkování a závě-
rečné požehnání.

Celovečerní�program:
Letem světem církevním rokem.
Výstava a vysvětlení jednotlivých 

částí církevního roku.
Výstava kněžských rouch – v souvis-
losti s církevním rokem 
Ruční přepisování Bible Staň se spo-
luautorem Bible otrokovické 
Vstup na věž a zvonici kostela 
Zapal svíčku za toho, koho máš rád

pROGRAM�V�KApLI�
SV.�ANNY�V�KVíTKOVICíCh

18–18.30 Májová pobožnost
18.30–22.00 Volná prohlídka kostela

Celovečerní�program:
Malá výstavka křížů
Zapal svíčku za toho, koho máš rád

Noc�kostelů:�brány�otevře�sv.�Vojtěch�i�sv.�Anna

Dlouhá desetiletí jsme mohli potkávat 
její drobnou postavu, dívat se do jejích 
veselých očí a naslouchat jejím názorům, 
které byly vždy smysluplné, optimistické 
a přátelské.

Paní Věra Kramářová, roz. Omelková, 
se narodila 14. června 1934. Vystudova-
la zlínské gymnázium, absolvovala fi-
lozofickou fakultu  v Olomouci a v roce 
1957 už provdaná za Lubomíra Kramáře 
nastoupila jako středoškolská profesorka  
na Gymnázium Otrokovice, kde působila 
až do roku 1992. Vyučovala češtinu, ruš-
tinu, angličtinu i latinu. Hned v roce 1957 
založila – na popud svého otce, spisova-
tele Františka Omelky – recitační krou-
žek, později nazvaný Poetické divadlo 
Variace. Za 34 let vedení tohoto kroužku 
s ním připravila 40 premiérových večerů 
a stovky jejich repríz z děl české i světové 
literatury, a to nejen v Otrokovicích, ale 
prakticky napříč Československem. Poe-
tickým divadlem prošlo na 500 studentů, 
kteří tu získali široký kulturní rozhled 
a skvělý pocit kamarádské soudržnosti.

Za své pedagogické působení získala 
Věra Kramářová v roce 2002 medaili Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy I. stupně Za celoživotní tvůrčí pedago-
gickou a výchovnou činnost.

Po odchodu do důchodu dál rozvíjela 
řadu aktivit. Vyučovala v Otrokovické 
BESEDĚ a v různých firemních kurzech 
angličtinu, v letech 1994–1998 byla člen-
kou Zastupitelstva města Otrokovice, dvě 
desetiletí pracovala jako členka kulturní 
a školské komise a byla členkou Klubu 
přátel historie města Otrokovice.

Věra Kramářová zachytila jako kroni-

kářka události v Otrokovicích v letech 
1986–2014 na téměř třech tisících stran 
kronik, k nimž shromáždila také tisíce 
příloh. Od roku 1997 kromě rukopisné 
formy vedla kroniku města i v elektronic-
ké podobě a společně s manželem převed-
li do tohoto formátu všechny zachovalé 
obecní a městské otrokovické kroniky.

Byla velmi aktivní i v publikační čin-
nosti, a to nejen v Otrokovických novi-
nách, ale i ve Zlínském deníku, Podřev-
nicku, sepsala informativní brožuru „Naši 
milí rodáci – Hrst vzpomínek na půlstoletí 

otrokovické kultury“. Jejích obrovských 
zkušeností a znalostí nejen o našem měs-
tě využívali i v regionálním rozhlasovém 
a televizním vysílání.  Připravila a před-
nesla přes dvě stě besed a powerpoin-
tových prezentací, a to jak pro veřejnost, 
tak i pro školy.

V roce 2001 byl paní Věře Kramá-
řové spolu s Josefem Pončíkem jako 
prvním otrokovickým občanům udělen 
titul Osobnost města Otrokovice 2001. 
Za svou všestrannou kulturní a osvětovou 
činnost byla v roce 2014 jmenována čest-
nou občankou města Otrokovice.

Po krátké, těžké nemoci paní Kramá-
řová 14. května 2017 umírá. Její odchod 
zanechal v nás, kteří jsme ji osobně znali, 
velkou myšlenkovou, citovou i intelektu-
ální mezeru.

 A tak skupina jejích přátel, za vydat-
né podpory vedení města, zorganizovala 
vytvoření a instalaci její busty u budovy 
Gymnázia Otrokovice, kde prožila velký 
kus svého života.

Autorkou busty je otrokovická sochař-
ka Eva Vavrečková, grafické řešení He-
lena Hankeová, kamenické práce zhotovil 
Petr Horák z Tlumačova a odlití bronzové 
busty zajistil bronzař Jiří Sovinec z Prahy.

Osobnost Věry Kramářové je mimo 
jiné důkazem, že porozumění, kultivova-
nost, přátelství, empatie a obyčejná lidská 
dobrota nejsou jen prázdnými pojmy. 
ČEST�JEJí�pAMÁTCE!
� Jiří�hOLuB,
� člen�spolku�Rozumění

Věra�Kramářová�bude�mít�u�gymnázia�bustu

Věra�Kramářová�získala�jako�jedna�z�prv-
ních�titul�Osobnost�města�Otrokovice.

Slavnostní�odhalení�busty�paní�Věry�Kramářové,�na�které�zveme�širokou�veřejnost,��
se�bude�konat�ve�čtvrtek�13.�června�v�15�hodin�u�budovy�Gymnázia�Otrokovice.� 

Velký dětský den připravuje 
u příležitosti oslav 20. výročí 
svého založení služba Nový 
domov Otrokovice spadající 
pod Charitu Otrokovice. Zaří-
zení, které slouží jako azylový 
dům pro ženy a rodiče s dětmi, 
připravilo nejen pro své uživa-
tele, ale i pro širokou veřejnost 
zajímavý program. Nad celou 
akcí převzala záštitu starostka 
Otrokovic Hana Večerková.

„Děti, které k nám zavíta-
jí, se mohou těšit na spoustu 
atrakcí, jako je skákací hrad, 
malování na obličej, různá sta-
noviště s hrami či ukázku prá-
ce sboru dobrovolných hasičů 
z Kvítkovic,“ zve všechny zá-
jemce vedoucí Nového domo-
va Veronika Halasová. 

V rámci odpoledne vystou-
pí s připraveným programem 
také děti z DDM Sluníčko, 
bude vyhodnocena také vý-
tvarná soutěž žáků základních 
škol. „A co by to bylo za osla-
vu, kdyby nekončila pořádnou 
dětskou diskotékou. I na tu se 
mohou příchozí těšit,“ slíbila 
Halasová.

Dětský den se koná v are-
álu zařízení Nový domov 
v otrokovické části Trávníky 
ve čtvrtek 30. května od 14 
do 18 hodin. Vstup je zdarma.
� Veronika�SLAMěNOVÁ,
� sociální�pracovnice

Dvacet� let� oslaví�
dětským�dnem
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Všem přátelům, sousedům  
a známým za účast na po-
sledním rozloučení s panem 
Janem� DOuBKEM a za 
další tiché vzpomínky děkuje 
zarmoucená rodina.

Dne 21. 5. oslavil pan  
JAROSLAV� ZIMÁK� krás-
ných 90 let. Do dalších dlou-
hých let Ti, milý tatínku, dě-
dečku i pradědečku, přejeme 
hodně zdraví, hodně písní, co 
Tě baví, hodně štěstí, hodně 
lásky, hodně času na procház-
ky. Přejí dcery Zdeňka a Ale-
na s rodinami.
.............
Nad�tú�našú�Moravú,�slunéč-
ko�vychází…�
Srdečné blahopřání panu  
JAROSLAVu�ZIMÁKOVI 
ke krásným kulatinám a do 
dalších let vykročení s pev-
ným zdravím, úsměvem a pís-
ní na rtech přeje celý Ženský 
pěvecký sbor Otrokovice.

Dne 3. dubna uplynulo již 6 let od 
úmrtí mé maminky, paní Anny� 
TOMÁNKOVé, a zároveň 24. červ-
na vzpomeneme 24 let, kdy nás opustil 
můj bratr Bohdan�TOMÁNEK.

Dne 10. dubna jsme si připomněli nedožitých  
60 let pana Lumíra�ARNOŠTA�a 29. května uply-
nou 3 roky od úmrtí. Vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 23. dubna by se dožila 100 let naše maminka, 
babička, paní Ludmila�BRÁZDILOVÁ. S láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 5. května uplynuly 2 smutné roky, kdy nás 
opustil pan František�MACÁK. S láskou a úctou 
vzpomíná manželka Jana a děti Jana a Pavel s ro-
dinami.

Dne 6. května uplynulo 7 let, kdy nás navždy opus-
til pan Vladimír�ČELEChOVSKÝ. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte prosím s námi. Za vzpomínku 
děkují manželka, syn Vladimír a sestra Marie s ro-
dinou.

Dne 8. května jsme si připomněli 6. výročí úmrtí 
paní Anežky�GÄRTNEROVé. Za tichou vzpo-
mínku děkuje rodina.

Utichlo� srdce,� zůstal� je� žal,� ten,� kdo� Tě� miloval, 
vzpomíná� dál. Dne 9. května uplynuly 3 smutné 
roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatí-
nek, dědeček a manžel, pan pavel�ZATLOuKAL.  
S láskou stále vzpomínají manželka Blanka a syno-
vé Tomáš a Radek s rodinou.

Odešlas,�jak�osud�si�přál,�ve�vzpomínkách�budeš�žít�
dál… Dne 10. května uplynuly 4 roky, co podlehla 
nemoci má dcera Daniela�SChMIDOVÁ. Vzpo-
míná maminka.

Dne 10. května uplynuly 4 smutné roky od úmr-
tí naší milované maminky, paní Miloslavy� 
KARLíKOVé. S láskou vzpomínají synové Lu-
káš a Stanislav.

Dne 11. května uplynul smutný rok, co nás opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Ludvík� ŠMIGuRA. S láskou vzpomíná ro-
dina.

Vzpomínka�na�Tebe�je�stále�živá,�kdo�v�srdcích�žije,�
ten�neumírá. Dne 11. května uplynulo 5 let, co nás 
opustil manžel a tatínek, pan Vlastislav�hNILO. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Olga, dcera 
Vlasta a syn Rosťa s rodinou.

I�dnes�Ti,�maminko,�patří�za�všechno�velký�dík. Dne 
12. května uplynul 1 smutný rok, kdy nás opustila 
naše milující maminka, manželka, babička, sest-
ra, paní Darina�MINKSOVÁ�(Orlová). S láskou  
a úctou vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, 
kteří vzpomínají s námi.

To,� že� se� rány� hojí,� je� jen� pouhé� zdání,� stále� je� 
v�srdcích�bolest�a�tiché�vzpomínání. Dne 12. květ-
na uplynul 1 smutný rok, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a syn, pan 
Jaromír�VALÁŠEK. S úctou a láskou vzpomíná 
manželka, synové s rodinami a rodiče. Děkujeme 

všem, kteří tiše vzpomínají s námi.

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

Dne 16. května jsme vzpomenuli 20 let, co na-
vždy odešel náš tatínek a dědeček, pan Vladimír� 
pLŠEK z Pohořelic. S láskou vzpomínají manžel-
ka, dcera a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Dny� plynou� jak� tiché� řeky� proud,� jen� vzpomínka  
v� srdci� trvá,� nedá� zapomenout. Dne 17. květ-
na vzpomínáme smutné šesté výročí úmr-
tí mého syna a našeho bratra, pana Lubomíra� 
pOLANSKéhO. Za tichou vzpomínku děkuje 
maminka a bratři s rodinami.

Nikdy�neztratíš�někoho,�koho�máš�v�srdci.�Mož-
ná�ztratíš�jeho�hlas,�jeho�přítomnost....�Ale�to,�
co�ses�od�něho�naučil,� to,�co�ti�po�sobě�zane-
chal,�to�neztratíš�nikdy...�Dne  21. května uply-
nulo  5 let, co navždy odešly naše milované děti  
pEťA��A��BARuNKA.  S láskou vzpomínají 
rodiny Čermákova a Kraváčkova.  Děkujeme 
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 23. května uplynulo 7 let od úmrtí pana  
Františka�KRÁTKéhO. S láskou stále vzpomí-
nají dcera a syn s rodinami.

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

Dne 29. května to bude 7 roků, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, dědeček a praděde-
ček, pan Ladislav� NOVÁK. Stále vzpomínají  
a nikdy nezapomenou manželka, dcera a vnuci.

Dne 30. května uplyne 6 roků, co nás navždy opus-
tila paní Jarmila�FORMÁNKOVÁ. V našich srd-
cích ale žije dál. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnuj-
te jí prosím tichou vzpomínku. S úctou vzpomíná 
kamarádka Zdeňka.

Dne 3. června uplyne 5 let od úmrtí paní  
Dany���OČADLíKOVé. Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi. Manžel František, dcera Iveta s rodinou, 
syn Martin a ostatní příbuzenstvo

Dne 6. června uplyne 1 smutný rok od úmrtí naší 
maminky, babičky, paní Jiřinky�TRuNKÁTOVé. 
S láskou vzpomínají dcery Jiřina a Věra s rodinami.
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společenská kronika: základní cena za zveřejnění je 200  (a více, 
dle délky textu) Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
TiC, Po–Pá 8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod., tel.: 571 118 103.

Technické�služby�
Otrokovice�s.�r.�o.,�

K.�Čapka�1256,�Otrokovice�

pŘIJMOu�
do�pracovního�poměru�

pracovníky�na�následující�
pracovní�pozice:

1. vedoucí� údržby� veřej-
né�zeleně
Náplň práce:
organizování a řízení prací při 
údržbě a správě veřejné zele-
ně města a zahradnictví.
požadovaná�kvalifikace:
– SŠ nebo VŠ vzdělání pří-
slušného směru
– schopnost řízení kolektivu 
dvaceti pracovníků
- řidičský průkaz skupiny „B“.

2. administrativní� pra-
covník
Náplň práce:
Pokladna, fakturace, evidence 
majetku, bezpečnost práce, 
pojistné události.
požadovaná�kvalifikace:
– SŠ vzdělání 
– znalost práce na PC.

3.�řidiče�silničních�moto-
rových�vozidel�sk.�C
Požadavkem je profesní prů-
kaz

Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalo-
vé, tel.: 577 922 329, mobil:  
603 159 744, e-mailem – 
mzdy@tsotrokovice.cz  nebo 
osobně v sídle společnosti  
v době od 6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné si 
vždy předem sjednat telefo-
nicky.

POděKOVÁNí

BlAHOPŘÁNí
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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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28. 5.–23. 6. 2019, Městská galerie, vernisáž 28. 5. 
v 18 hod., vstup volný
pRuhOVANí�–�MARTINA�LIŠKOVÁ
V Městské galerii Otrokovice vystaví Martina Lišková 
malby a sochy s tématikou lemurů. Pro její tvorbu jsou 
typická zvířata a pastelové barvy. Ač se můžou zdát její 
obrazy veselé až snové, ve zvířecích motivech často 
skrývá autorka problémy současné společnosti i svého 
osobního života.  

4.–27. 6., foyer kinosálu + bar, vernisáž v pondělí 4. 6. 
v 18 hodin, vstup volný
JOSEF�MIKLAS�–�OBRAZY��
Malování je celoživotní zálibou Josefa Miklase, nároč-
ná práce v gastronomii mu však řadu let bránila věnovat 
se tomuto koníčku naplno. Až důchodový věk přinesl 
nové možnosti. V Otrokovicích se tento autor předsta-
vuje poprvé. 

neděle 16. 6., 17 hod., náměstí 3. května, vstup volný, 
občerstvení
NÁMěSTí�2019�–�KÁJOVA�KApELA�+�NEW�OR-
LEANS�BAND�
Start 4. ročníku letního cyklu koncertů na náměstí před 
Besedou. KÁJOVA KAPELA, to je soubor zhudebňují-
cí poezii českých, ale i světových autorů. NEW ORLE-
ANS BAND je parta ostřílených zlínských muzikantů 
v čele se zpěvákem Mariem Taravellou.

pondělí 24. 6.–17. 8., Městská galerie, vernisáž 24. 6. 
v 17 hod., vstup volný
hISTORIE�pSANÁ�RÝČEM�
Výstava Klubu přátel historie města Otrokovice. Pravěk 
Otrokovicka a nové archeologické objevy. Na výstavě 
budou rovněž poprvé veřejně prezentovány nálezy z 
nejnovějších záchranných archeologických výzkumů 
spojených s výstavbou dálnice D55. 

středa 26. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 300 Kč, předpro-
dej v TIC
Lukáš Vyvlečka a travesti skupina Screamers uvádí
SCREAMERS�–�Smím�prosit?
Známá travesti skupina SCREAMERS se vrací 
do Otrokovické BESEDY se zbrusu novým pořadem 
SMÍM PROSIT? Nebudou chybět imitace domácích  
i zahraničních zpěváků a zpěvaček, převleky či vtipné 
scénky.

připravujeme�na�červenec
7. 7. Náměstí 2019 – O 18 měsíců později + Sunday 
Session, 19.–21. 7. Otrokovické letní slavnosti

Zájezdy
sobota 22. 6., cena zájezdu 400 Kč
pODhÁJSKA
Oblíbený zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 
5.15 Zlín ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otroko-

vice Společenský dům; 5.40 Otrokovice náměstí MHD 
(u BESEDY). Vstupné do lázní si platí každý sám. Re-
zervace a platba osobně v TIC nebo na tel. 571 118 103.

Kino
čtvrtek 6. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2019, 114 min., dabing, nevhodné pro děti a mládež 
do 12 let
X�–�MEN:�Dark�phoenix�3D�–�akční,�sci-fi
 
pátek 7. 6., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2019, 95 min., nevhodné pro děti a mládež do 12 
let
Bio�senior:�TERORISTKA�–�komedie,�drama
 
neděle 9. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Německo 2019, 88 min., dabing, přístupné bez omezení
V�OBLACíCh�–�komedie,�animovaný,�rodinný
 
čtvrtek 13. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 150 Kč
USA 2019, min., dabing, nevhodné pro děti a mládež 
do 12 let
MuŽI�V�ČERNéM:�Globální�hrozba�3D�–�akční,�ko-
medie,�sci-fi
 
připravujeme�kino�na�červenec�a�srpen
Letní kino 19. a 20. 7. 2019 v parku u polikliniky v rámci 
Otrokovických letních slavností. Filmový srpnový týden.

4. 6. – Táborová základna 
DDM Štěrkoviště, vstup zdar-
ma
Rozlučka� s�kroužky� z�Cen-
tra�volného�času�na�Baťově
9–11.30 Berušky, od 15 hodin 
ostatní kroužky
Závěrečné setkání dětí, rodičů 
a vedoucích kroužků na tábo-
rové základně. Těšit se můžete 
na venkovní hry, tvoření, slad-
ké překvapení a táborák.
Kontakt: 
kozeluhova@ddmslunicko.cz 

8. 6.  – Dětské dopravní hřiště, 
10–12 hodin a 13–18 hodin, 
vstup zdarma
Den�otevřených�dveří�na�do-

pravním�hřišti
Čekají vás šlapací auta, ko-
loběžky, malování na obličej 
a v 16.30 hodin opékání vlast-
ních špekáčků. 
Více na www.ddmslunicko.cz
Kontakt: 
dolinova@ddmslunicko.cz 

10. 6. – Dětské dopravní hřiš-
tě, vstup zdarma
Rozlučka�s�kroužky�z�DDM�
Trávníky
10–12 hodin Berušky, Opič-
ky, 15–19 hodin ostatní krouž-
ky
Zábavná rozlučka se školním 
rokem. Nebudou chybět šla-
pací autíčka, koloběžky, díl-

nička.
Kontakt: 
barova@ddmslunicko.cz

22. 6. – park u Sokolovny 
Tlumačov, od 15 hodin, vstup 
zdarma
Odpoledne�pro�celou�rodinu
Těšit se můžete na klauny, vy-
stoupení kroužků aerobiku při 
DDM Sluníčko, jízdu na koni 
i v povozu, skákací hrad 
a další. K poslechu a tanci za-
hrají mladí muzikanti KIKS 
BRASS.
Kontakt: 
hlobilova@ddmslunicko.cz

Dopravní� hřiště� pro� veřej-
nost,�vstup�zdarma
Více na www.ddmslunicko.cz

Český zahrádkářský svaz Radovánky
 srdečně zve děti i dospělé na 

Zahrádkářský den 
sobota 8. června od 13 hodin

Pohádková cesta začne u splavu na řece Dřevnici a povede patnácti 
pohádkami. Děti na cestě čekají různé hádanky a za odměnu také 
malé dárky.  Na konci je pro všechny účastníky připraveno posezení  
s občerstvením a další soutěže s odměnami.  
 Těší se pořadatelé z ČZS Radovánky

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

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.

PROGRAM | červen 2019
PŘEDPRODEJ: PO-PÁ 8.00-12.00, 13.00-18.00, SO 8.00-12.00, tel.: 571 118 103
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S nepřízní počasí i velkou kon-
kurencí. S tím vším museli 
bojovat  veteráni atleti z Otro-
kovic. Ti se na začátku jara zú-
častnili hned dvou prestižních 
soutěží, kde předvedli skvělé 
výkony, oceněné i několika 
medailemi. 

Začátkem března se otro-
kovičtí atleti vydali na  ha-
lové mistrovství ČR v Jab-
lonci. Jiří Urban (64 let) 
s převahou zvítězil ve sprintu na  
60 i 200 m. V kategorii M60 
zvítězil časy 8,35 s (v přepočtu 
6,82) a 28,58 s (23,07). Těmi-
to výkony však dokázal pora-
zit i „mladé“ závodníky od 35 
do 59 let, tedy stal se absolut-
ním vítězem. 

Zdena Plesarová (60 let) 
jako vrhačka ve stejné kategorii 
soutěžila venku, kde se musela 
potýkat s rozmary počasí. Sníh 
s deštěm totiž nejsou zrovna 
ideální podmínky pro rekor-
dy. Zdena i přesto bojovala 
s nepřízní počasí a vybojovala 
třikrát druhé místo (disk 23,32 
m – přepočet 37,22 m, kladivo 
34,37 m = 52,76 m a břemeno 
13,41 m = 16,23 m). V absolut-
ním pořadí byla třetí a dvakrát 
druhá. 

Velká zkouška sil čekala na 
atlety poslední březnový týden 
v polské Toruni. Tam se konal 
již 8. Světový šampionát v hale 

Masters v atletice, kde přijelo  
4 350 světových atletů nad  
35 let z 88 zemí. Přestože se 
jednalo o halový šampionát – 
tradičně venku probíhaly i vr-
hačské soutěže, silniční chůze, 
půlmaraton a kros. A ani na 
tomto šampionátu sportovcům 
nehrálo počasí příliš do karet. 
Teploty se pohybovaly v roz-
mezí od 4 do 9 stupňů, chvílemi 
bylo deštivo, chvíli zase sluneč-
no a téměř stále větrno.

Českou republiku na šampio-
nátu reprezentovalo 109 borců 
a v pořadí národů jsme obsadili 
18. příčku se ziskem 6 zlatých, 

15 stříbrných a 12 bronzových 
medailí, celkem tedy 33 cen-
ných kovů. Zvítězilo Německo 
před USA a Polskem, 4. Velká 
Británie, 5. Španělsko.

Konkrétně z Otrokovic se  
mistrovství v Toruni zúčastnili 
dva členové TJ Jiskra Otroko-
vice, a to  Jiří Urban a Zdeňka 
Plesarová. Každý z nich závo-
dil ve třech disciplínách. 

Jiří v kategorii 60–64let na  
60 m postoupil z rozběhu  
do semifinále. Do finále se 
mu ale již nepodařilo postou-
pit a celkově skončil na 11. 
místě. K postupu potřeboval 

zaběhnout 60 m o jednu dese-
tinu rychleji. V souboji o dru-
hé postupové místo v rozběhu 
na 200 m zaběhl čas 27,56 s. 
Bohužel, v zápalu boje byl i se 
soupeřem diskvalifikován  pro 
vyšlápnutí z dráhy. Radoval se 
v pořadí třetí závodník s ča-
sem o 2,5 vteřiny pomalejším.  
Z celkového počtu 48 startují-
cích by postupoval z 12. místa 
do semifinále. Po pěti letech se 
na HMS zúčastnil i skoku dale-
kého. Výkonem 467 cm obsadil  
10. místo.

Zdeňka v kategorii 60–64 
let měla cíl v hodu břemenem 
5,45  kg  postoupit do úzkého 
finále mezi  osmičku nejlep-
ších, což se jí podařilo, skončila 
osmá výkonem 13,40  m.  V její 
královské disciplíně – hodu 
kladivem  – jí těsně unikl bronz 
a nakonec skončila čtvrtá výko-
nem 35,11 m. Poslední závodní 
den absolvovala hod diskem, 
kde se nedostala do úzkého fi-
nále a skončila devátá. 

Pro zajímavost – nejstarším 
účastníkem byla 103letá paní 
KAUR Man (Indie), která např. 
uběhla 60 m za 35 sekund.

Popřejme našim atletům co 
nejmíň vteřin, hodně metrů, ale 
úplně nejvíc  – zdraví, to potře-
bujeme všichni.
� petr�GYBAS,
� člen�TJ�Jiskra�Otrokovice

Na�MS�atletů�v�Toruni�měly�zastoupení�i�Otrokovice

Naplno. Jiří�Urban�(červeno-černý�dres)�skončil�na�MS�v�Toruni�
celkově�na�11.�místě.�� Foto:�J.�ČESÁKOVÁ

Nechybělo mnoho a čeští pa-
rahokejisté získali na přelo-
mu dubna a května na  MS  
v Ostravě bronz. Jejich síly ale 
nestačily na tým z Korey, kte-
rý je porazil 1:4. Češi se tak 
nakonec museli spokojit se  
4. místem. A i když na medai-
li nedosáhli, tleskala českému 
týmu vyprodaná hala dlouhé mi-
nutyw vestoje. Zlínské barvy za-
stupovali tři hráči. Zdeněk Hábl, 
Zdeněk Šafránek a David Palát. 
„Pro mě to byl nezapomenutelný 
zážitek. Doteď nemohu uvěřit, že 
na nás bylo vyprodáno. Atmo-
sféra byla skvělá. To, že jsme 
nedosáhli na medaili, nás hrozně 
mrzí,  ale bohužel nám chyběly 
síly,“ okomentoval mistrovství 
David Palát. Na rozhovor s  ním 
se můžete těšit v příštím vydání 
Otrokovických novin.  (šar)

parahokejisté�na�
bronz�nedosáhli
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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

PoJĎTE do ToHo S náMi A KonTAKTUJTE náS: 
Mgr. Ondřej Žídek, Tel.: 770 179 177, e-mail: Ondrej.zidek@vOdafOne.cOm

HAnYA corPorATion s. r. o., 
PArTnEr SPolEčnoSTi 

vodAfonE HlEdá

komunikativní parťáky na pozici 
SPEciAliSTA/KA PodPorY ProdEJE call centra ve zlíně

nástupní mzda 18. 000 Kč, a navíc dobré výsledky umíme ohodnotit, 
vaše celková měsíční mzda může být až 32 000 Kč.

MOraVIaMan
                  

ČTvrTek:  14.30  dětské závody v rámci Slavata tour
PáTek:  14.00  prezentace Moraviaman a štafety
SoboTa:  7.00 start Moraviaman triatlonu
              8.00 start štafetového závodu 
           10.30  start dětských běžeckých závodů                                                 
           11.00  start dětského aquatlonu
                      15.30 předpokládaný doběh 1. závodníka

rekreační areál Štěrkoviště 
20.– 22. června 

Délka hlavní tratě: 3,8 km plavání – 180 km  
  kolo – 42,2 km běh

kategorie: muži, ženy, štafety, závod tříčlen-
ných družstev, tělesně postižení 

Více než dvě stovky mladých 
fotbalových nadějí (deset druž-
stev mladší a deset družstev star-
ší přípravky) z České republiky 
a Slovenska změřilo první květ-
novou sobotu své síly v rámci 
XXIV. ročníku Mezinárodního 
fotbalového turnaje mladších 
a starších přípravek „O pohár 
osvobození města Otrokovice“, 
konaného pod záštitou starostky 
města Otrokovice Hany Večer-
kové a předsedy SK Baťov 1930  
z. s. Vlastimíra Hrubčíka.

Turnaj se konal ve Spor-
tovním areálu Baťov, hrálo se 
tradičně na čtyřech hřištích 
ve dvou skupinách po pěti tý-
mech. 

K vidění byly urputné boje 
fotbalových benjamínků i hráč-
ské umění těchto začínajících 
fotbalistů. Přestože počasí letos 
nepřálo tak jako v uplynulých 
ročnících, tribuny byly opět 
plné fandících rodičů, kterým 

sem tam nějaká přeháňka nijak 
nevadila.

Celkovým vítězem a ročním 
majitelem putovního poháru se 
součtem umístění mladší a star-
ší přípravky se stali mladí fot-
balisté FC Slovácko, kteří odsu-
nuli obhájce loňského triumfu  
Třinec na druhé místo. Mladší 
přípravka SK Baťov 1930 ob-
sadila v silné konkurenci desáté 
místo, když v boji o umístění 
podlehli chlapci družstvu 1. FC 
Slovácko II. Starší přípravka 
skončila na slušném sedmém 
místě. Mladé naděje pořáda-
jícího SK Baťov 1930 z. s. tak 
získaly v turnaji určitě cenné 
fotbalové zkušenosti. 

Na uskutečnění letošního 
ročníku mezinárodní mládež-
nické akce mají kromě oběta-
vosti organizátorů, pořadatelů 
a rozhodčích z řad členů SK 
Baťov 1930 z. s. významný po-
díl město Otrokovice a Zlínský 

kraj, dále patří poděkování zlín-
skému KFS, díky nimž se turnaj 
mohl uskutečnit na výborné 
úrovni.  hynek�BRŠLICA,�
� ředitel�turnaje�

úspěšný tým. Více�než�devět�stovek�závodníků�v�aerobiku�se�první�
květnový�víkend�sjelo�do�sportovní�haly�na�Štěrkovišti.�Tam�se�konal� 
celorepublikový�závod�1.�výkonnostní�třídy�ve�sportovním�aero-
biku�a� fitness� týmech�FISAF.CZ.�Soutěž�byla� současně� i� nomi-
načním�závodem�na�mistrovství�Evropy�v�polském�Krakově.�Před�
přísnou�porotu�tak�nastoupily�špičky�z�celé�České�republiky.��Svá�
„želízka� v� ohni“� měl� také� Aerobic� Team� Zlín.� Porota� vysoce�
ohodnotila�nejenom�vystoupení�pětice�dívek,�které�předvedly�se-
stavu�s�názvem�Arabia�(na�snímku).�„Máme�celkem�tři�nominace�
na�mistrovství�Evropy.�Z�toho�nelze�opomenout�skvělý�výkon�naší�
závodnice� Adrianky� Nečasové,� která� získala� nejenom� 1.� místo� 
v� kategorii� ženy� kadet,� ale� také� ocenění� Excelent� za� vyso-
ké� bodobé� ohodnocení.� A� stejně� tak� prvenství� Vandy� Šimko-
vé� v� kategorii� ženy� junior,“� pochvalovala� si� trenérka� a� zá-
roveň� i� pořadatelka� tohoto� závodního� kola� Sylva� Košacká.��� 
 (šar),�foto:���Milan�NEČAS

Mladší�přípravka�–�celkové�
pořadí:�
1.�FC Slovácko 
2. FK Fotbal Třinec 
3. FC Viktoria Otrokovice 
4. FK Dubnica nad Váhom 
5. SK Hanácká Slavia Kro-
měříž 
6. FK Lokomotíva Trnava 
7. FC Slavoj Olympia Bruntál
8. FC Fastav Zlín 
9. 1. FC Slovácko II
10. SK Baťov 1930 
Nejlepší�hráč: Marek Václav 
(FC Slovácko) 
Nejlepší�brankář: Adam Sr-
nec (FK Dubnica) 
Nejlepší�střelec: Matias Šči-
gel (FK Fotbal Třinec) 

Starší� přípravka� –� celkové�
pořadí:�
1. FC Slovácko 
2. FK Fotbal Třinec
3. SK Hanácká Slavia Kro-
měříž
4. FK Lokomotíva Trnava 
5. FK Dubnica nad Váhom
6. FC Fastav Zlín
7. SK Baťov 1930
8.�Přerov 
9. SK Zlín 1931 
10. FC Viktoria Otrokovice 
Nejlepší� hráč: Filip Polášek 
(FC Slovácko) 
Nejlepší� brankář: Tomáš 
Bočko (Lokomotiva Trnava) 
Nejlepší� střelec: Šimon Ba-
láž (FC Slovácko) 

putovní�pohár�si�odvezlo�Slovácko�

Boj o míč. Mladí fotbalisté SK Baťov 1930 (žlutý dres) neskrý-
vali své zapálení pro hru.  Foto:�Šárka�ŠARMANOVÁ

hala�patřila�špičkám�v�aerobiku

Třetí příčku a také titul třetího 
nejlepšího týmu ze Zlínského 
kraje si odnesli mladí fotbalis-
té ze ZŠ T. G. Masaryka. Těm 
se podařilo probojovat do kraj-
ského kola mini fotbalu,   který 
pořádá Asociace školních spor-
tovních klubů. 

Hráče nejprve čekalo okres-
ní finále  v Napajedlích. Turnaj 
byl náročný, chlapci odehráli 
ve skupině tři vítězná utkání 
a postoupili do finále. V něm 
je čekalo družstvo ZŠ Komen-
ského II, která má rozšířenou 
výuku tělesné výchovy se za-

měřením na fotbal, a která byla 
hlavním favoritem turnaje.

 Hráči ZŠ T. G. M. se ale 
nezalekli a dotáhli to až do pe-
naltového rozstřelu, který vy-
hráli až v osmé sérii. Tímto si 
vybojovali účast v krajském 
finále v Kromeříži, které bylo  
30. dubna. 

V prvním zápase jsme za-
skočili favorita z Kroměříže 
a utkání skončilo remízou 
2:2. I v druhém zápase hoši 
úspěšně vzdorovali družstvu 
z Uherského Hradiště, ale 
v závěru jsme inkasovali čtyři 

branky a prohráli 0:4. V po-
sledním utkání nás čekal sou-
peř ze Vsetína. I když jsme se 
v úvodu trápili s koncovkou, 
nakonec jsme ho dotáhli do 
vítězného konce. V turnaji 
jsme ze tří zápasů  získali čtyři  
body a obsadili ve Zlínském 
kraji třetí místo. 

Školu reprezentovali: To-
máš Fuksa, Jakub Vajdák, Jan 
Veselý, Alexandr Bujor, Matěj 
Merta, Roman Chytil, David 
Chlebík, Marek a Petr Bergro-
vi. (red),�Martin�hÁLA,�
� učitel�tělesné�výchovy

Mladí�fotbalisté�ze�ZŠ�T.�G.�M.�jsou�třetí�nejlepší�v�kraji
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