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Začal platit zákaz žebrání a pyrotechniky

Měděná skrýš. Vzkaz budoucím generacím, poslední čís-
lo Farního občasníku a pár současných mincí. Přesně takový 
poklad ukrývá měděné pouzdro, které bylo nově vloženo do 
věžičky, takzvané makovice, kostela sv. Michaela archanděla 
v Otrokovicích. Jeho střecha aktuálně prochází poslední fází 
rekonstrukce. Právě při opravách věže kostela dělníci objevili 
poselství, které tam v roce 1967 uložili tehdejší obyvatelé měs-
ta (plné znění bylo zveřejněno v minulém čísle Otrokovicích 
novin). Ještě předtím, než odborná firma usadila makovici zpět 
na věž, bylo do ní vloženo pouzdro i s novým odkazem. Dělníci 
pak museli opatrně celou špičku věže vytáhnout až na samý vr-
chol kostela, kde ji znovu odborně usadili zpět i se schránkou. 
Ta nyní bude čekat možná několik dalších desítek let, než ji 
znovu někdo objeví a otevře. 

Více o této neobvyklé akci i další podrobnosti o pokladu  
z věže se dočtete na str. 4. (šar), foto: Šárka ŠARMANOVÁ  

Nové poselství pro budoucí generaci

Už pár dnů platí v Otrokovi-
cích nová vyhláška o veřejném 
pořádku, kterou na svém po-
sledním zasedání odsouhlasili 
zastupitelé. Obyvatelé města 
se tak musí připravit na něko-
lik novinek. Zatímco některá 
nařízení se zpřísnila, jinde do-
šlo k jejich zmírnění.

 Například novinkou je zá-
kaz používat zábavní pyro-
techniku na všech veřejných 
prostranstvích v zastavěném 
území města. „Tento zákaz 
jsme zavedli v reakci na časté 
stížnosti na používání zábav-
ní pyrotechniky, na hlučnost 
i mimo dobu nočního klidu, 
na negativní působení této čin-
nosti na životní prostředí a na 
zvířata, zejména na psy,“ vy-
světlila starostka města Hana 
Večerková. 

 Toto omezení se však ne-
vztahuje na soukromé pozem-
ky u rodinných domů, stejně 
tak na ohňostroje pro silvest-
rovskou noc či akce, kdy bude 
používání pyrotechniky povo-
leno městem. Na dodržování 
vyhlášky bude dohlížet měst-
ská policie. „Za porušení před-
pisu můžeme v přestupkovém 
řízení udělit pokutu až deset 
tisíc korun,“ upozornil velitel 
otrokovické městské policie 
Tomáš Gromus.

Podobnou vyhlášku nedáv-
no zavedlo již také krajské 
město Zlín. 

Druhou novinkou, kterou 
otrokovičtí zastupitelé schvá-
lili, je rozšíření zákazu žebrání 
na veřejných prostranstvích 
a také táboření v parcích a na 
plochách parkového charakte-
ru s důrazem na zákaz nocová-
ní pod širým nebem. 

„K tomuto zpřísnění jsme 
přistoupili zejména kvůli li-
dem bez domova. Máme zku-
šenost, že především před su-
permarkety oslovují občany 
a žádají peníze. Také přespá-
vání těchto osob na veřejných 
místech v letních měsících 
není obyvatelům Otrokovic 
příjemné,“ vysvětlila starost-
ka.

I v tomto případě budou 
připraveni zasáhnout městští 
policisté a lidi mohou z místa 
vykázat, případně jim udělit 
nemalou pokutu. „Chtěli by-
chom touto cestou apelovat 
na obyvatele města, aby nás 
neváhali volat, pokud uvidí 
člověka, který buď žebrá na 
veřejném prostranství, či po-
užívá pyrotechniku na místech  
a v situacích, kdy to není po-
voleno. Linka 156 je bezplat-
ná,“ vyzval dále Gromus.

V některých oblastech zas 

vyhláška dosavadní naříze-
ní zmírňuje. Například re-
staurační zahrádky budou 
moct být nově otevřeny již 
od osmi, což bylo dříve mož-
né až od 9 hodin. „Dále bude 
rozšířena doba pořádání veřej-
ných kulturních akcí ve ven-
kovním prostoru v pátek,  
v sobotu či jiný den, po kterém 
následuje den klidu, do dvou 
hodin po půlnoci. Doposud 
musely být akce ukončeny 
v jednu hodinu,“ sdělila tisko-
vá mluvčí města Otrokovice 
Romana Stehlíková.

Radovat se mohou  
i pejskaři. Ti totiž mohou se 
svými psy chodit do parků, 
což dříve nebylo možné. Kaž-
dý pes, jsou-li v blízkosti cizí 
lidé, však musí mít náhubek 
a být veden na vodítku. Na-
dále však zůstává platný zá-
kaz vstupu psů na sportoviště  
a dětská hřiště a pískoviště.

„Změny ve vyhlášce byly 
pečlivě připravovány s nejlep-
ším svědomím, aby vyhovo-
valy co největšímu množství 
obyvatel Otrokovic a jeho 
návštěvníkům a přispěly tak 
k většímu komfortu živo-
ta ve městě,“ řekla závěrem 
Hana Večerková.
 Romana STEHLÍKOVÁ, 
� mluvčí�města

VÁŽENÍ�ČTENÁŘI,
je� to� 14� let,� co� jsem� se� stal� občanem�Otrokovic� vzhledem� k� tomu,� že�mi� byla� svěřena� sprá-

va�zdejší� římskokatolické� farnosti.�Nyní�nastal�čas�na�změnu�a�mám�se�ujmout� farnosti�Vracov�
u�Kyjova.� Při� té� příležitosti� bych� rád� poděkoval� každému,� s� kým� jsem�měl�možnost� podílet� se�
na�jakékoliv�spolupráci�anebo�jsem�mohl�nějakým�způsobem�být�obdarován�setkáním,�rozhovorem�
či�pozváním�na�nějakou�akci,�která�se�v�Otrokovicích�konala.�Mohu�říct,�že�to�byly�roky�po�mno-
ha�stránkách�bohaté�a�pestré,� jak�je�i�život�v�našem�městě�velmi�rozmanitý.�I�když�jsem�většinu�
svých�sil�a�času�věnoval�věřícím,�kterých�za�tu�dobu�bylo�kolem�jednoho�tisíce,�řadu�vzpomínek�
si�odnáším�i�díky�mnoha�dalším�spoluobčanům.�Za�tu�dobu�jsem�byl�v�kontaktu�se�dvěma�starosty�
a�dvěma�starostkami,�zvláště�jsem�spolupracoval�s�odborem�kultury,�a�více�příležitostí�k�vzájem-
ným�kontaktům�bylo�na�poli� sociálních� služeb.�Poslední�akce� za�mé�účasti,� která� se� týká�nejen�
farnosti,� ale� i� historického� významu� našeho�města,� je� rekonstrukce� střechy� původního� farního�
kostela�svatého�Michaela�archanděla.�Ještě�před�mým�stěhováním�jsem�měl�možnost�účastnit�se�
usazení�kříže�s�makovicí�na�vrchol�věže.�Při�rozebírání�věže�v�květnu�se�ve�staré�makovici�nalezl�
dopis�z�roku�1967�od�farníků,�kteří�tehdy�věž�opravovali.�Na�tento�nález�jsme�navázali�v�pondělí� 
8.�července�a�do�vrcholku�věže�vložili�jak�kopii�nalezeného�dopisu,�tak�i�dopis�nový.
Při�příležitosti�svého�loučení�s�Otrokovicemi�chci�všem�spoluobčanům�popřát�stálé�zdraví�na�

duchu�i�na�těle�a�rád�se�zase�při�nějaké�hezké�příležitosti�přijedu�do�Otrokovic�podívat.�
 Josef ZELINKA,�farář

  ÚVODNÍ SLOVO

od 265 Kč / měsíc

Rychlý a
spolehlivý internet

www.sit21.cz

Otrokovice
nám. 3. května 35

SLEVY
oční
optika

SLEVY až %50

IN
Z

E
R

C
E



2 OTROKOVICKÉ
NOVINY

SN
ÍM

K
Y

: Š
Á

R
K

A
 Š

A
R

M
A

N
O

V
Á

Školáci předvedli rodičům i známým skvělé sportovní výkony

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN

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

 

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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Ani vysoké teploty, které pa-
novaly 18. června, neodradily 
děti z prvního stupně základ-
ních škol od účasti na tradič-
ním Prázdninovém řádění.  

Ve Sportovním areálu Baťov 
měli všichni žáci příležitost 
ukázat rodičům a veřejnosti, 
jak sportují během školního 
roku. Soutěžící probíhali ob-
ratnostní dráhou, házeli ra-
ketkou, skákali přes překážky 

a předvedli dovednosti s mí-
čem. Vítězství nakonec urvali 
žáci ZŠ Mánesova, v těsném 
závěsu pak ZŠ T. G. Masary-
ka a třetí místo zůstalo pro ZŠ 
Trávníky. 

Malé sportovce přijely pod-
pořit známé osobnosti. Po-
zvání přijal střelec Jiří Gach, 
házenkářka Pavla Nevařilová, 
veslaři Vlastimil a Petr Čab-
lovi, florbalista a trenér Lukáš 

Petřík, triatlonista Petr Va-
broušek, automobilový závod-
ník Pavel Valoušek, florbalista 
Michal Nagy a z KESBUKU 
Václav Utínek a Petr Kučera.

Unavené děti na závěr če-
kalo nejenom občerstvení, ale 
také velmi příjemná sprška,  
o kterou se postarali se svými 
stříkačkami otrokovičtí hasiči. 

Prázdninové řádění se koná 
každým rokem jako přehlídka 

pohybových aktivit dětí, kte-
ré jsou zapojeny do projektu 
Zdravý pohyb do škol, který 
funguje na všech třech otro-
kovických základních školách  
již od  září roku 2012. 

Město Otrokovice jeho pro-
střednictvím nabízí rozvoj 
sportovní všestrannosti pod 
vedením trenérů s licencí. Jed-
ná se o rozšířenou výuku tě-
lesné výchovy, a to zcela bez-

platně. „Město Zdravý pohyb 
do škol podporuje od samého 
začátku a vynakládá ročně 
finanční prostředky přibliž-
ně ve výši 450 tisíc korun. V 
této podpoře hodláme nadále 
pokračovat a zároveň chceme 
popřemýšlet, jak více motivo-
vat děti, aby dále sportovaly 
v otrokovických sportovních 
oddílech,“ ujistila starostka 
Hana Večerková.     (red)

Hop a skok. Malí�sportovci�bojovali�s�myšlenkou,�že�
nesoutěží� každý� za� sebe,� ale� jako� jeden� tým.� Všichni�
se�proto�snažili�předvést�maximální�výkon.�Na�snímku�
soutěžící�ze�ZŠ�T.�G.�Masaryka.

Pořádný švih. �Při�jedné�z�disciplín,�kterou�bylo�házení�raketou,�si�mohli�žáci�vyzkoušet�sílu�svých�paží.�
Každá�škola�měla�hned�několik�pokusů�a�hodnotily�se�ty�nejlepší�výsledky.�Všechny�disciplíny�se�odehrávaly�
za�mohutného� povzbuzování� a� skandování� nejenom� spolužáků,� ale� také� jejich� příbuzných,� kteří� se� přišli�
na�své�ratolesti�podívat.�Cennou�radou�mnohdy�přispěli�také�známí�profesionální�sportovci,�z�nichž�mnozí� 
v�minulosti� sami�navštěvovali� některou�otrokovickou� základní� školu.�Pro� sportovce� to� tak�byla�příjemná�
vzpomínka�na�dětská�léta.�A�ochuzeni�nezůstali�ani�mladší�sourozenci�soutěžících.�Pro�ně�měl�DDM�Sluníčko�
Otrokovice�připraven�poutavý�doprovodný�program.�Na�snímku�tým�dětí�ze�ZŠ�Mánesova.

Hlavně ho neshodit. Děti�se�snažily,�seč�mohly,�i�proto,�že�je�přišli�povzbuzovat�jejich�rodi-
če,�příbuzní�a�známí.�Na�snímku�žák�ze�ZŠ�Trávníky.
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Stromky chrání před uschnutím vaky
Novinku v péči o mladé stromy testují Technické služby Ot-
rokovice. Jejich pracovníci jim nasadili speciální zavlažo-
vací vaky, které stromky chrání před usycháním. „V letoš-
ním roce jsme na zkoušku pořídili prvních třicet kusů těchto 
speciálních vaků. Jejich instalace je velmi snadná a rych-
lá. Pojmou šestapadesát litrů vody, která z nich po dobu 
pěti až osmi hodin postupně vytéká a optimálně zavlažuje 
kořenový systém stromků. A to je právě ta hlavní výhoda 
oproti klasické zálivce, při níž část vody odtéká bez užitku 
po povrchu půdy,“ vysvětlil jednatel Technických služeb 
Otrokovice Vladimír Plšek. Vaky jsou umístěny zejména 
v centrální části města a u mladých památných stromů. Po-
kud se osvědčí, plánuje se do budoucna přikoupení dalších, 
aby byly instalovány ke každému nově vysázenému stromu. 
V Otrokovicích se každoročně vysazuje 100 až 150 ks no-
vých stromů.  (red)

Přemnožené komáry hubí postřik
Město se letos znovu pustilo do boje proti přemnoženým 
komárům. Ti obtěžují zejména obyvatele místní části Bah-
ňák. V letošním roce už proto byly aplikovány dva postřiky 
a jeden by měl ještě následovat. „Vždy se snažíme reagovat 
na aktuální stížnosti obyvatel, jak moc je komáři obtěžu-
jí. Například loni nebylo kvůli suchu nutné proti komárům 
zasahovat, letos už budeme mít za sebou tři postřiky. Ty 
jsou účinné pouze na létající komáry, na larvy ne,“ vysvět-
lila Marie Zahradníčková z odboru rozvoje města. Aby byla 
látka dostatečně účinná, je důležité, aby nepršelo. Postřik se 
provádí vpodvečer, kdy jsou komáři nejaktivnější, aby jich 
zasáhl co největší množství. Dezinsekční vozidlo projede 
místy s největším výskytem komárů. Postřik vytvoří oblak 
kapének a pro běžného pozorovatele vypadá jako dým. Je-
den takový zásah vyjde radnici přibližně na 27 tisíc korun. 
Přestože je postřik pro člověka neškodný, nedoporučuje se 
bezprostřední kontakt s vypouštěnou látkou.  (šar)

Voda z Bělovské studánky opět není pitná
Rozbory vody z Bělovské studánky v červnu prokázaly 
zhoršenou kvalitu vody z tohoto pramene. Kvalita vody ne-
vyhověla parametrům pro vodu pitnou. Dle rozboru Zdra-
votního ústavu se sídlem v Ostravě zjištěné hodnoty pře-
kračují nejvyšší mezní hodnoty stanovené vyhláškou  MZd 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody v ukazateli koliformní bakterie (indikátory fekálního 
znečištění). Bez důkladného převaření vodu nelze používat 
jako vodu pitnou. Pro ostatní ukazatele jsou požadavky uve-
dené vyhlášky prokazatelně dodrženy.  (red) 
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Helena Schádková oslavila už 105. narozeniny

Překrásné jubileum, a to 105. 
narozeniny, oslavila v červnu 
paní Helena Schádková.  Nej-
starší obyvatelce Otrokovic 
přišla do Charitního domu sv. 
Anežky, kde pobývá již od roku 
2003, poblahopřát celá řada 
přátel, známých  a příbuzných, 
ale i zástupci města v čele se 
starostkou Hanou Večerkovou. 

Gratulanti z radnice předa-
li oslavenkyni čokoládovou 
bonboniéru, kytici, blahopřání 
a lahvinku jejího oblíbeného 
vaječného koňaku, s nímž si 
připila na své zdraví. Popřát 

své sestře, která je o dvacet pět 
let starší, přijel i bratr Miroslav 
a neteř Milada. K oslavě se při-
pojily také pracovnice charitní-
ho domu společně s ředitelem 
Charity Otrokovice Peterem 
Kubalou, kteří pro ni připravili 
menší oslavu.

Helena Schádková se naro-
dila v roce 1914 ve Veselí nad 
Moravou jako nejstarší ze šesti 
sourozenců. Do Otrokovic se 
přestěhovala v sedmnácti le-
tech a zažila tak rozvoj města  
v souvislosti s působením firmy 
Baťa. Sama také v Baťových 

závodech pracovala. Nejdříve 
při škole lepila krabice na boty, 
později přešla na práci ve výro-
bě. V Otrokovicích prožila celý 
svůj život. 

Paní Schádková si ráda 
pochutná na vaječném liké-
ru, nepohrdne ani čokoládou  
a po obědě si dopřeje sklenič-
ku piva. Své dny si zpestřuje 
sledováním televizních seriálů, 
čtením časopisů, sleduje aktu-
ální zpravodajství, společen-
ský život známých osobností, 
ale ráda si přečte taky rubriku  
o sportu.   (red)

Dvě stě nadšenců zdolalo v neděli 
23. června na kolech pětaosm-
desátikilometrovou trasu mezi 
partnerskými městy slovenskou 
Dubnicí nad Váhom a moravský-
mi Otrokovicemi.
 Hobby cyklojízdu uspořádaly 
letos už počtvrté radnice z obou 
měst ve spolupráci se Športovým 
klubom cyklistiky Dubnica nad 
Váhom. S cyklojízdou neprofe-
sionálů se současně konal i závod 
U19 a následně kritérium, které se 
uskutečnily v rámci 56. ročníku 
Medzinárodných dní cyklistiky.

Letošní počet účastníků 
hobby jízdy dokazuje stále 
vzrůstající zájem o cyklistku. 
Ačkoliv se primárně nejed-
ná o soutěž, ale o přátelskou 
jízdu, mnozí cyklisté šlápli 
do pedálů a o vítězství usilo-
vali. 

K průběhu akce přistupoval 
každý individuálně. Ti nejmé-
ně trénovaní si zkontrolovali 
plně dobitou baterii a vyrazili 
ze startu na vypůjčených elek-
trokolech. „Jelikož je cyklojíz-
da na začátku sezony, nestihla 

jsem se rozjezdit. Upřímně 
řečeno, trasa je dost náročná 
i pro trénované cyklisty. Bez 
elektrokola bych jela trasu 
minimálně jednou tak déle,“ 
přiznala Renata Staňková, 
která do cíle dorazila s časem 
4 hodiny a 11 minut. Naopak 
nejrychlejší cyklista Jiří Hra-
dil projel vítězným obloukem, 
když časomíra ukazovala  
2 hodiny a 30 minut. 

Na stupeň vítězů dosáhla 
i otrokovická starostka Hana 
Večerková, která skončila 
ve své kategorii na třetím mís-
tě. „Na start hobby cyklojíz-
dy jsem se postavila podruhé 
a musím říct, že to byla parád-
ní jízda. Jsem velmi ráda, že 
slyším pozitivní ohlasy, i když 
počet našlapaných a hlavně 
nastoupaných kilometrů je 
úctyhodný.  Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří 
se na vzorné organizaci podí-
leli,“ vzkázala starostka.

Cyklisté měli na trase dvě 
občerstvovací stanice a bě-
hem jízdy je doprovázelo zá-
chranářské vozidlo pro případ, 
že by někdo přecenil své síly 
nebo došlo k nějakému úra-
zu. V cíli měl každý nárok 
na porci guláše a pivo a obdr-
žel účastnický diplom. U Spo-
lečenského domu byl zajištěn 
doprovodný program jak pro 
dospělé, tak pro děti.

 Romana STEHLÍKOVÁ,
� mluvčí�města

Z Dubnice vyrazilo 200 hobby cyklistů 
Stop výstavbě nové krajské 
nemocnice dali zlínští krajští 
zastupitelé, mezi nimiž mají 
své zástupce i Otrokovice. 
Areál za osm miliard korun 
měl podle plánů hejtmana Jiří-
ho Čunka vyrůst na ploše vedle 
obchodního centra ve Zlíně-
-Malenovicích. 

Hlasování o podpoře tohoto 
projektu bylo již dvakrát odlo-
ženo. Rozhodující slovo padlo 
21. června, kdy dali zastupite-
lé jasné NE tomuto projektu. 
Návrh získal podporu jen 21 
zastupitelů, avšak ke schválení 
bylo potřeba nadpolovičních 
23 hlasů ze 45 možných. Pro-
ti výstavbě se vyjádřilo osm 
zastupitelů, 12 se hlasování 
zdrželo. Hlasování se zúčast-
nilo 41 zastupitelů, čtyři byli 
omluveni.

Pro vznik nové nemoc-
nice hlasovali lidovci, ko-
aliční hnutí STAN, část   
ODS a dva zastupitelé SPD. 

Proti bylo hnutí ANO 2011,  
část ODS, ČSSD, KSČM  
a uskupení Svobodní a Sou-
kromníci.

Na novou nemocnici si 
chtěl vzít kraj tři miliardy ko-
run úvěr, čtyři miliardy najít  
v rozpočtu a jednu miliardu 
měla dodat nemocnice. Stavba 
měla být hotová v roce 2025.

Pokud by se investovalo do 
opravy stávajícího areálu, trva-
lo by to podle  analýz dvanáct 
let za provizorního provozu  
a investice by stála deset mili-
ard. Co bude dál se zamýšle-
ným projektem, zatím není jas-
né. Za pozemky, na nichž měl 
plánovaný areál stát, kraj utratil 
170 milionů korun. V součas-
ném areálu krajské nemocnice 
ve Zlíně aktuálně vzniká nová 
školka pro děti zaměstnanců 
nemocnice. Stát má 31 milionů 
korun. S její výstavbou by se 
mělo začít letos nebo začátkem 
příštího roku.  (šar)

Nejenom závod. Trasa�vedla�nádhernou�krajinou.�Projížďku�si�
tak�někteří�vyloženě�užívali.  Foto: MÚ OTROKOVICE

Na zdraví. Paní�Schádková�si�dodnes�ráda�dopřeje�skleničku�svého�oblíbeného�vaječného�likéru.�
S�ní�si�na�zdraví�připila�také�starostka�města�Hana�Večerková.�� Foto: Veronika SLAMĚNOVÁ

Nová nemocnice zatím nebude
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V letošním roce se předškolní 
děti z Mateřské školy Otrokovice 
opět začlenily do celoroční akti-
vity „Začínáme sportovat“. Tato 
cvičení probíhala v tělocvičnách 
základních škol pod vedením 
učitelek. Děti měly možnost roz-
víjet nejenom svou motoriku, ale 
také například i sluch, zrak, koor-
dinaci nebo rovnováhu.  Využití 
velkého prostoru umožnilo zařa-
zovat aktivity, které běžně v ma-
teřských školách nelze provádět, 
např. míčové hry, závodivé hry 
ve družstvech, využívat různé 
tělovýchovné náčiní.
Všechny tyto činnosti přináší 
dětem zvýšení fyzické kondice, 
pocit radosti a zdravého sebevě-
domí, vytváří se smysl pro fair 
play. Velkým přínosem je také 
seznámení s prostory a interi-
érem základních škol, což jim 
usnadňuje bezproblémový pře-
chod  do 1. třídy ZŠ.  (red)

Děti ze školky  
si užily sportování
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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

Už za necelý měsíc odstartuje 
devětačtyřicátý ročník pres-
tižní automobilové soutěže 
Barum Czech Rally Zlín. Ten 
letošní se však pojede dříve 
než v předchozích letech, a to 
v termínu 16.–18. srpna 2019.  
Barumka se pojede prakticky  
v celém Zlínském kraji 
a na své si přijdou i v Otroko-
vicích. 

Centrum soutěže bude sou-
středěno v krajském městě 
Zlín. Startu závodu předchází 
technická přejímka konaná 
ve čtvrtek 15. srpna v odpoled-
ních hodinách v Otrokovicích. 

V pátek 16. srpna proběhne  
v dopoledních hodinách 
v blízkosti servisní zóny kvali-
fikace a testovací RZ na úseku 
z Pohořelic do Komárova. 

Slavnostní start se usku-
teční od 16 hodin na náměstí 
před zlínskou radnicí, samotná  
rallye odstartuje večerní di-
váckou Super RZ v ulicích 
Zlína, po které následují dva 
plnohodnotné soutěžní dny. 

Celá trať měří 770 km  
a obsahuje 15 rychlostních 
zkoušek v celkové délce 
219,6 km na osmi úsecích s as-
faltovým povrchem.  (red)

Barumka i letos zavítá do Otrokovic

„Bylo to pro nás skutečně milé 
překvapení. Ne vždy se totiž 
podaří takové odkazy dochovat. 
Už jsme si mysleli, že makovice 
nic neobsahuje, protože v ní nic 
nešramotilo. Ale pak jsme jej 
objevili. Byl přilepený na vnitř-
ní straně tak, že jej nebylo skoro 
vidět. Navíc byl zabalený jenom 
tak do igelitové fólie, takže je až 
s podivem, že odolal všem vli-
vům počasí,“ vyprávěl otroko-
vický farář Josef Zelinka příběh 
objeveného odkazu v makovici 
kostela svatého Michaela arch-

anděla. V poselství ze 30. květ-
na 1967, který sepsali místní 
farníci, byla výpověď nejenom 
o tehdejší době, ale také svědec-
tví o tom, jakým způsobem byl 
před dvaapadesáti lety opravo-
ván kostel i jeho střecha.  

Nyní, o několik desítek let 
později, bylo nutné střechu 
i věž znovu opravit.  „Přesto, 
že farnost starý kostel ke své-
mu provozu nutně nepotřebuje, 
vnímáme jeho kulturní a histo-
rický význam, který si chceme 
uchovat. Na rekonstrukci věřící 

našetřili a vybrali přes milion 
korun. Veřejnost mohla přispět 
při třech koncertech, které se 
konaly v kostele sv. Vojtěcha. 
Půl milionem korun nám rov-
něž přispělo město a na zbý-
vající část nákladů je sjednána 
s arcibiskupstvím bezúročná 
půjčka,“ přiblížil dále Zelinka. 

Ještě než se věžička vrátila 
zpět na své místo, uložil do ní 
farář tubus s novým posel-
stvím. „Navázali jsme na nález 
a do vrcholku věže vložili jak 
kopii nalezeného dopisu, tak 
i dopis nový. V něm je popsána 
situace, za které farnost přistou-
pila ke kompletní rekonstrukci 
střechy i věže a další informa-
ce,“ naznačil dále farář s tím, že 
více podrobností již neprozradí. 

Vystoupat několik desítek 
metrů vysoko po lešení se vydala  
i starostka města Hana Ve-
čerková. „Jsem ráda, že jsem 
mohla být přítomna u této výji-
mečné události, která se každý 
rok neopakuje. Navíc jsem měla 
možnost užít si krásného výhle-
du na Otrokovice z věže koste-
la,“ sdělila starostka města.

 Šárka ŠARMANOVÁ

Věž kostela ukrývá nový odkaz

Na vrcholu. Makovici�i�s�odkazem�upevnila�odborná�firma�zase�
zpět�na�své�místo.  Foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Z jednání Zastupitelstva 
města Otrokovice (ZMO) 
19. 6. 2019

Zastupitelé projednali cel-
kem 30 bodů programu,  
k nimž přijali usnesení. 

ZMO schválilo:
• vydání obecně závazné vy-
hlášky města Otrokovice o sta-
novení koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitých věcí v před-
loženém znění
• vydání obecně závazné vy-
hlášky města Otrokovice o ve-
řejném pořádku v předloženém 
znění
• závěrečný účet města Otro-
kovice za rok 2018 a souhlasi-
lo s celoročním hospodařením 
města Otrokovice v roce 2018 
s výrokem BEZ VÝHRAD
• účetní závěrku města Otro-
kovice za rok 2018 a výsledek 
hospodaření města Otrokovice 
za rok 2018 a jeho převedení 
na účet 432 – Výsledek hospo-
daření předcházejících účetních 
období

• poskytnutí dotací v oblasti 
mládežnického výkonnostního 
sportu pro rok 2019
• poskytnutí individuální dotace 
ve výši 150 000  Kč za účelem 
úhrady neinvestičních nákladů 
spojených s organizováním či 
pořádáním akce „Barum Czech 
Rally Zlín 2019“ ve dnech  
16.–19. 8. 2019
• poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace na činnost a uzavření 
smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na činnost 
v roce 2019 ve výši 70 000 Kč 
mezi městem Otrokovice a or-
ganizací Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže Zlín
• poskytnutí finančního daru 
ve výši 3 000 Kč a uzavření da-
rovací smlouvy mezi městem 
Otrokovice a organizací Linka 
bezpečí z. s.
• poskytnutí finančního daru 
ve výši 30 000  Kč na zajištění 
organizace akce „50. festival 
gymnaziálních souborů“ Gym-
náziu Otrokovice.
 Hana VEČERKOVÁ, 
 starostka�města

Z jednání zastupitelstva města
Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz 

O dva telefonní automaty 
méně bude mít město Otro-
kovice. Společnost O2 Czech 
Republic se rozhodla zrušit 
telefonní budky, které jsou  na 
Bahňáku v ulici Tylova a na 
Trávníkách v ulici tř. Osvo-
bození. Oba dva telefonní 
automaty se nacházejí v blíz-
kosti poboček České pošty. 
Ani jeden z telefonů není totiž 
využívaný. „Věříme, že tento 
nezbytný krok přijme veřej-
nost s pochopením,“ uvedl 
ve své korespondenci městu 
odborně-technický specialista 
společnosti O2 Czech Repub-
lic Martin Blažek.  (ste)

Ve městě ubude 
telefonních budek

Zvyšovat komfort návštěvníků 
Městského koupaliště Otroko-
vice je snahou správce tohoto 
letního areálu. Jednou z cest, 
jak dosáhnout současných 
standardů, je volný přístup 
k internetu. Ten je pro všech-
ny návštěvníky od 15. červen-
ce zdarma. 

„Na koupališti sice bude 
omezená vzdálenost dosa-
hu Wi-Fi, ale kolem bazénu 
a správcovské budovy bude 
Wi-Fi dostatečně silná. Nebu-

de dosahovat do prostorů pod 
stromy,“ uvedl Tomáš Morys, 
jednatel městské organizace 
TEHOS, která areál spravuje.

Areál koupaliště je nyní po-
krytý signálem pomocí dvou 
přístupových bodů umístě-
ných na budově koupaliště. 
Rychlost stahování je omeze-
na na maximálně 30 Mb/s. 

Tento bezdrátový internet 
mohou návštěvníci nalézt pod 
názvem SSID „sit21 na kou-
palisti“.  (ste)

Na koupališti je zdarma internetOd úmrtí Tomáše Bati uplynulo 87 let

Pieta. Bylo 12. července 1932, když se Tomáš Baťa zřítil se svým 
letadlem, které pilotoval Jindřich Brouček, nedaleko své továrny 
na Bahňáku v Otrokovicích.  Tuto tragickou událost, od níž uply-
nulo již 87 let, si přesně na den připomněli také představitelé měs-
ta v čele se starostkou Hanou Večerkovou. „Tomáš Baťa tragicky 
zahynul společně se svým pilotem patnáct metrů od továrny, kde 
se právě nyní scházíme, abychom si připomněli jeho odkaz,“ řekla 
starostka Hana Večerková u pomníku Tomáše Bati, kde položila 
kytici.   (red), foto: Šárka ŠARMANOVÁ

Další zastávky budou bezbariérové
Zejména vozíčkáři, méně po-
hybliví lidé a rodiče s dětmi 
v kočárcích ocení další bezba-
riérové zastávky na trase MHD 
v Otrokovicích. Jedná se o za-
stávky Nadjezd a U Dřevnice 
v obou směrech, kde právě 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
mostu nad železnicí, a o za-
stávku na točně Štěrkoviště.
Rekonstrukce  potrvá zhruba 
čtyři měsíce. Demontovat stá-
vající zastávky začali pracov-
níci zhotovitelské společnosti 
na začátku měsíce července  
a nově upravené zastávky bu-
dou moci lidé využívat od kon-
ce října, kdy by měl být do-

končen i most v ulici Nadjezd. 
V současné době se dotkne ces-
tujících drobné omezení pouze 
na točně Štěrkoviště. „Tam  
dojde k přesunutí zastávky 
v rámci stávající zastávkové 
plochy o pár metrů. Budou zde 
mírně ztížené podmínky pro 
nástup a výstup do autobusů, 
proto je vhodné, aby cestují-
cí dbali na bezpečnost svou 
i svého okolí,“ uvedl Erik Štábl 
z odboru rozvoje města. Kro-
mě toho budou  na Štěrkovišti 
vybudovány nové chodníky, 
zastávkové zálivy a instalován 
mobiliář včetně zastávkového 
přístřešku.  (ste)
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Dopoledne oční klinika, odpoledne ot-
rokovická radnice. Takový je nyní život 
jednoho ze dvou nových místostarostů 
Ondřeje Wilczynského. Do této funkce 
byl zvolen na podzim loňského roku 
stejně jako jeho kolega Petr Ťopek. Obě 
tyto funkce však zůstaly neuvolněné, 
což znamená, že oba místostarostové 
vykonávají funkci místostarostů při své 
běžné práci. A to není zrovna jednodu-
ché skloubit. 

Proč jste se rozhodl k tomuto kro-
ku a nemáte obavy, že to bude na paní 
starostku moc starostí? Přece jen, Ot-
rokovice nejsou malá dědina...
Tento model jsme vytvořili po dlouhých 
debatách. Obava, zda bude fungovat, 
byla lichá. Jak starostka Hanka Večer-
ková, tak i druhý místostarosta Petr Ťo-
pek jsou lidé, kterým věřím. Spolupráce 
s nimi je na špičkové úrovni. Zda je to 
běžné, či nikoliv, je otázkou. V životě se 
dělá více věcí, které nejsou běžné, a ni-
kdo se nad nimi nepozastavuje. Vždy 
zaleží, jak si to v úvodu lidé, kteří chtějí 
něco dokázat, nastaví. Navíc město řídí 
rada. Ta je podle mého názoru velmi 
kvalitní. Jsou zde lidé s obrovskými pra-
covními zkušenostmi. Mají přirozenou 
autoritu a jejich slovo něco znamená.   

Jaká byla vaše první reakce, když 
jste byl zvolen místostarostou? A co 
vám na to řekli doma?
Cítil jsem velkou zodpovědnost. Na dru-
hou stranu mít vedle sebe Hanku Večer-
kovou a Petra Ťopka je záruka velmi 
kvalitní spolupráce. Jsou to lidé, kterým 
já osobně věřím. A co doma? Mám neu-
věřitelně tolerantní ženu, díky níž mohu 
dělat téměř vše, co se zrodí v mé hlavě. 
Má velkou zásluhu na tom, kam jsem se 
profesně v životě dostal. Tak uvidíme, 
jak to půjde dál.

Starostování či místostarostová-
ní by mělo znamenat hlavně starat 
se o lidi a obec. A víme, že asi všude 
k tomu patří i to „můžu se vás/tě je-
nom zeptat...“, a to kdekoliv, ať jste 
ve městě, v obchodě, nebo třeba u vás 
doma. Jak to zvládáte a nebojíte se 
o svůj krevní tlak?
Snažím se lidem, kteří mají nějakou po-
třebu či připomínku, naslouchat. Mnoh-
dy se však stává, že lidé chtějí něco, co 
prostě zařídit nejde. Takových věcí je 
hodně a je těžké jim vysvětlit, že tohle 
pro ně město udělat nemůže. A můj 
krevní tlak? Ten je snad v normě, horší 
je to s barvou mých vlasů. Kdysi byly 
černé, dnes bohužel řádně prošedivělé.

Celý život se pohybujete v oblasti 
zdravotnictví. Momentálně působíte 
na jedné z nejprestižnějších očních 
klinik v republice, kde jste na pozici 
vedoucího vědy a výzkumu. To je po-
dle mě hodně náročná práce. Jak se 
vám daří zvládat toto povolání s funk-
cí místostarosty?
Ano, je to velmi náročná práce. Je to 
práce, která má obrovský smysl a je 
možné se při ní potkat s lidmi, co v ob-
lasti vědy a výzkumu něco znamenají. 
Oftalmologie je nádherná v tom, že 
za určitých podmínek je možné pomoci 
i lidem, kteří jsou ve své podstatě sle-
pí. Mám možnost dennodenně pracovat 
s doktorem Stodůlkou, který je celosvě-
tově uznávaným inovátorem v očním 
lékařství, a to je něco, co ve své podstatě 
popsat ani nejde.  Skloubení těchto dvou 
činností je složité. Ale jak se říká, kdo 
chce, hledá způsoby a kdo nechce, hledá 
důvody.

Bylo něco, co vás na funkci mís-

tostarosty překvapilo a s čím jste 
upřímně nepočítal?
Ze svého zaměstnání na oční klinice 
jsem zvyklý na úplně jiný systém a tem-
po práce. Setkal jsem se během pár mě-
síců s lidmi, kteří svou práci dělají svě-
domitě a profesionálně. Bohužel, jsou 
zde i lidé, o kterých se tohle říct nedá. 
Vzpomenu zde jedno přísloví doktora 
Stodůlky – „Pod tlakem teče nejlepší 
šťáva“. Zpočátku jsem tuto frázi nenávi-
děl, ale nyní vidím, jak moc je pravdivá. 
Více bych to ale dál nerozebíral (smích). 

Paní starostky jsem se ptala, jak 
se jí jako ženě vládne tolika mužům 
na radnici, respektive na radě města. 
Takže to teď otočím. Jak je vám jako 
muži, kterému vládne žena? 
Podle mého názoru je úplně jedno, zda 
mně nebo komukoliv jinému vládne 
žena či muž. Pro mě je podstatné to, jak 
vládne a umí komunikovat s ostatními. 
Jak se dokáže vyrovnat s výhrou a pro-
hrou. To jsou zásadní požadavky 
na ty, kteří chtějí někomu vlád-
nout. Paní starostka je pro 
mě člověk, kterému věřím, 
kterého respektuji. Na dru-
hou stranu je to kamarád, se 
kterým jsem schopen řešit 
i mimopracovní věci.  

Máte už představu, které 
věci město potřebuje řešit v dal-
ším období? Tedy mimo věčné téma 
zápachu.
Je toho opravdu hodně, ale zmíním jed-
no, co by mohlo řadu občanů zajímat. 
Poliklinika. To je téma, které mě zajímá 
ze všeho nejvíc. Je to centrum posky-
tování zdravotní péče v našem městě. 
Místo, kam vedou kroky těch, kteří mají 
zdravotní problém. Cítím zde velkou 
potřebu změny. 

Co je zde podle vás největším pro-
blémem?
Ve své podstatě se v tomto zdravotnic-
kém objektu potkávají dva světy – ko-
merční a medicínský. Jsou zde však 
společně a to je podle mě špatně. V prv-
ní fázi je třeba striktně oddělit komerci 
od zdravotnictví. Člověk, který chce 
řešit svůj zdravotní problém, by se ne-
měl potkávat s lidmi, kteří například 
navštěvují zdejší úřad práce. Takových 

příkladů bych našel hodně. Dále je potře-
ba se zaměřit na potřeby lékařů. Vytvořit 
jim kvalitní podmínky k práci a tím si 
je v tomto zařízení udržet. Díky svým 
pracovním zkušenostem mám řadu pod-
nětů a nápadů. Městská poliklinika musí 
naplnit svůj předmět podnikání a tím je 
mimo jiné „provoz nestátního zdravot-
nického zařízení“. Mám pocit, že se nyní 
staví spíše do pozice správce a pronají-
matele prostor pro další podnikání. Ale 
uvidíme. Vše chce svůj čas a změna se 
jistě projeví. 

Snad každé větší město trápí ne-
dostatek parkovacích míst. Jak je to 
s budováním nových stání ve měs-
tě, jsou nějaké plány na nová místa? 
A jak to vypadá s plánem postavit par-
kovací dům u Městské polikliniky?
Ano, máte pravdu. Dostatek parkovacích 
míst je bolest všech velkých měst. Větši-
nou se tato nová místa budují na úkor ze-
lených ploch. Je otázkou, zda je to dobře. 

Parkovací dům u polikliniky je jed-
nou z priorit našeho programu. 

Jedná se o významný projekt, 
který primárně ulehčí parko-
vání klientům polikliniky. 
Tímto krokem se ovlivní 
i užitná hodnota tohoto ne-

státního zdravotnického zaří-
zení. 

Pojďme na chvíli teď na jiné 
téma, které je poslední měsíce poměr-
ně hodně žhavé a dost diskutované. 
Jaký je váš postoj k myšlence vzni-
ku nové nemocnice v Malenovicích? 
Přece jen, lidé z Otrokovic i okolí by 
to teď měli mnohem blíže například 
na pohotovost.
Nemocnice, nekonečné téma. Zda posta-
vit novou, nebo rekonstruovat stávající? 
Já se na to dívám trošku jinak, právě 
z pozice člověka, který se ve zdravotnic-
tví pohybuje celý profesní život. Na prv-
ním místě musí být vždy vztah lékař/
pacient. To je základ všeho. K čemu jsou 
nádherné stavby plné špičkové techno-
logie, když nejsou kvalitní lékaři? To je 
základní otázka, kterou je třeba si polo-
žit. Léčí lékař, nikoliv budova. Stavbou 
nové nemocnice by se velmi přiblížila 
nemocniční péče občanům našeho měs-
ta, otázkou je, za jakou cenu.  

V této souvislosti mě napadá, že 
jsem se někde dočetla o plánu zavést 
v Otrokovicích lékařskou pohotovost, 
což je určitě zajímavá informace. Má 
tento projekt už nějakou reálnou vizi?
Projekt lékařské pohotovostní služby se 
zastavil právě proto, že jsme nevěděli, 
jaký bude posun ve věci vzniku nové ne-
mocnice v části Malenovice. V případě, 
že by projekt nemocnice dostal zelenou, 
pohotovostní služba by v Otrokovicích 
ztratila smysl. Z tohoto důvodu jsme 
napnuli snahu jiným směrem, a to ke ko-
munikaci se záchrannou službou Zlín-
ského kraje o navýšení ze stávajících 
dvou posádek na celkové tři. Tento krok 
by vedl k dalšímu zkvalitnění urgentní 
přednemocniční péče. Jednání v součas-
né době pokračují, mohu však sdělit, že 
na obou stranách panuje shoda.      

Každý člověk musí někdy takzvaně 
vysadit a zklidnit nervy. Jak si nejlé-
pe odpočinete, co vám dodá energii 
do další práce a jaké jsou vaše koníč-
ky? 

Volného času moc není, ale pokud je 
možnost, trávím ho s manželkou, dětmi 
a naším neúnavným psem. Věnuji se 
práci na zahradě našeho domu, denno-
denní procházky se psem. To jsou věci, 
které mě dostávají mimo realitu.

A co sport? Pochlubte se nějakým 
výkonem, na který jste hrdý.
Sport je úžasná věc, ale pro letošní rok 
jsem ho musel pověsit na hřebík. Ale 
není všem dnům konec, sportovat se 
dá v každém věku, tak snad se dočkám. 
Mým snem je absolvovat dlouhý triat-
lon, který se v Otrokovicích každoročně 
pořádá. Tak uvidíme, zda nezůstane jen 
u snu.   

Máte své životní krédo? Co je pro 
vás v životě nejdůležitější a jakou 
vlastnost považujete u lidí za nejhor-
ší?
Nerad se vzdávám. Mám v sobě něco, 
co mě tlačí stále kupředu. Někdy je to 
až k neprospěchu věci. V mém životě je 
pro mě nejdůležitější moje rodina, která 
je mi neustále oporou. Vlastnost, kterou 
osobně nenávidím, je lhaní, přetvářka 
a neupřímnost. Bohužel tyto věci se ze-
jména v politice velmi často vyskytují.  
 Šárka ŠARMANOVÁ

Ondřej Wilczynski: Poliklinika? Cítím zde velkou potřebu změny

Zkušený odborník. Téma zdravotnictví je místostarostovi Ondřeji Wilczynskému velice blízké. Sám se totiž v této oblasti 
pohybuje již celou řadu let.  Foto: archiv O. WILCZYNSKÉHO
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vstupné

130 Kč

vstup

volný

vstupné

dobrovolné

vstup

volný

STROMY + KARBURÁTOR BLUES BAND

DIVADLO NA VODĚ - PANENKA

MERS + HLUCHÝ DOVRAT

SRPNOVÁ NOC

STROMY, zlínský pohodový vícehlas, působí na domácí scéně od roku 2007. Na koncer-
tech prezentují vlastní tvorbu kapelníka Davida Horáčka, jako bývalí trampové a skauti zpí-
vají hlavně o přírodě, kamarádství, vztazích, ale i o smyslu života. Dále uslyšíte Eriku Nová-
kovou, Tomáše Baxu, Karla Vondráčka, Petra Šticu, Pavla Žižlavského a Elišku Novákovou. 
KARBURÁTOR BLUES BAND je kapela s rockovým srdcem a bluesovou duší. Její vznik 
se datuje na začátek 80. let. Program kapely je zaměřen jak tanečně, tak i poslechově. Dokáže 
zahrát kvalitní blues, ale i country v rockovém stylu. 

MERS je kapela ze Zlína, která s láskou prezentuje vlastní hudbu a nerada se škatulkuje do 
nějakého hudebního stylu. Hudba Mersu je různorodá, od pop/rocku až po alternativní 
směry. Hlavním tvůrčím elementem kapely je zpěvačka Eliška Gogelová. Skvěle ji doplňuje 
Adéla Reisnerová s elektrickou kytarou, Dan Zavadil s baskytarou a Igor Dostál na bicí. 
HLUCHÝ DOVRAT, složený ze zkušených zlínských muzikantů, hraje lehce stravitelný 
crossover – líbivé melodie a hravé texty halí do pestrobarevného hávu nejrůznějších stylů 
od folku a rocku přes rap a disko až po punk či metal. Navzdory této skutečnosti je tvorba 
kapely překvapivě ucelená a hlavně má šťávu. 

Tradiční venkovní taneční zábava se skupinou PREMIER, RIPTETO a diskotékou Dali-
bora Dědka. Program na dvou pódiích. Kvalitní občerstvení zajištěno…!

Aktuální a současná hra chorvatského autora Miro Gavrana, která přesně popisuje trend 
nahrazování skutečných mezilidských vztahů těmi virtuálními. Představení se odehrává 
na palubě zakotvené lodi a diváci sledují hru v podání vsetínského divadla METEORA ze 
břehu z improvizovaného hlediště... Představení není vhodné pro děti do 15 let.

náměstí
3. května

náměstí
3. května

přístaviště
+ loď

SOBOTA

24. 8.
19.30

–01.30 hod.

NEDĚLE

4. 8.
17 hod.

PÁTEK

16. 8.
20 hod.

NEDĚLE

18. 8.
17 hod.

Rozloučení s prázdninami aneb

Společnost HAMBOOT, s. r. o. pořádá:

PŘIPRAVUJEME: 17. 9. RYCHLÉ ŠÍPY – DIVADLO,  24. 9. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – KONCERT, 29. 9. MICHALSKÁ POUŤ

Rybárna
Štěrkoviště

Výstava kresleného i psaného hu-
moru ze sbírek zlínského autora  
a lidového kreslíře Pavla Šmakala  
z Klečůvky. Můžeme společně na-
hlédnout do výběru prací jeho 55leté 
rozmanité činnosti. 

Výstava je svým záběrem a pestrostí 
vhodná pro všechny generace – na své 
si přijdou i děti! 
 Výstava potrvá do 30. srpna.

Klub přátel historie města Otroko-
vice s podporou města Otrokovice 
připravil výstavu věnovanou pravěku 
regionu Otrokovicka, zdokumento-
vaného na archeologických nálezech  
z Otrokovic a jejich blízkého okolí. 

Na výstavě jsou poprvé prezentovány 
nálezy z nejnovějších záchranných 
archeologických výzkumů spojených  
s výstavbou dálnice D55. 
Výstava potrvá do soboty 17. srpna.

Potrvá do 30. 8. 2019, vstup volnýdo 17. 8. 2019, vstup volný
otevřeno: úterý–neděle, 14–18 hod

foyer
kinosálu

Náměstí
2019

Náměstí
2019

Městská
galerie

SMÍCH NENÍ HŘÍCHHISTORIE ČTENÁ RÝČEM

OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO

OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO



Český zahrádkářský svaz má 
pod sebou kromě základních or-
ganizací  také jednu ze 14 speci-
alizovaných základních organi-
zací,  kde se  pěstitelé zabývají 
šlechtěním daného druhu květin.  
Někteří se specializují na mečíky, 
jiní na  růže a někdo, jako já, se 
specializuje na šlechtění lilií. 

Každoročně se na svátek Petra 
a Pavla koná  národní výstava lilií, 
kde ti nejlepší představí výsledky 
své práce. Vše se odehrává v be-
nediktinském klášteře v Rajhradě 
u Brna. Zvolená komise odborní-
ků hodnotí lilie podle stavby lo-
dyh, postavení květů, dále zdraví, 
barvu květů a listů, jejich odstíny, 
výšku a další parametry. Šlechti-

tel s nejvyšším počtem bodů  zís-
kává putovní pohár. 

Více než 14 let nebylo možné 
porazit šlechtitele z Rouchovan. 
V loňském roce  mi  osobně unikl 
pohár o 3 body. Letos jsem  při-
vezl na soutěž více než 85 lodyh 
lilií, více než 40 druhů a barev.  
Zvolená komise  dlouho  posu-
zovala vystavené exponáty a při  
sečtení hlasů jsem jásal, neboť 
po 14 letech se mi podařilo  zlo-
mit rekord, výstavu jsem vyhrál  
a putovní pohár přivezl do Otro-
kovic. Jsem nesmírně rád, že jsem 
tak mohl  reprezentovat své město 
a jsem na to hrdý. 

 Miloslav KLIMEK, 
 předseda SZO ČZS
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JAZYKOVÉ KURZY (září–červen)

ANGLICKÝ JAZYK – senioři začátečníci     
Út, 9.30–11.00 / učebna II. patro 2 400 Kč

ANGLICKÝ JAZYK – senioři mírně pokročilí A      
St, 8.30–10.00 / učebna II. patro 2 800 Kč

ANGLICKÝ JAZYK - senioři mírně pokročilí B
St, 10.00–11.30 /  učebna II. patro 2 800 Kč

ANGLICKÝ JAZYK – senioři konverzace                
St, 11.30–13.00 / učebna II. patro 2 800 Kč

FRANCOUZSKÝ JAZYK – začátečníci    
Út, 16.30–18.00 / učebna II. patro 3 200 Kč

ŠPANĚLSKÝ JAZYK – začátečníci    
Út, 18.00–19.30 / učebna II. patro 3 200 Kč

VZDĚLÁVACÍ KURZY (září–červen)

ZÁKLADY NA PC – začátečníci (2x měsíčně)
Po, 8.00–11.30 / učebna II. patro 2 400 Kč

ZÁKLADY NA PC – pokročilí (2x měsíčně)
Po, 12.30–15.30 / učebna II. patro 2 800 Kč

POHYBOVÉ KURZY I. pololetí (září–leden)

ORIENTÁLNÍ TANCE dívky od 15 let 
Po, 18.00–19.00 / velký sál 600 Kč

ORIENTÁLNÍ TANCE dospělí – začátečníci 
Po, 19.30–20.30 / velký sál 800 Kč

ORIENTÁLNÍ TANCE děti od 6 let 
Po, 16.00–17.00 / velký sál 600 Kč

ORIENTÁLNÍ TANCE děti od 10 let 
Po, 17.00–18.00 / velký sál 600 Kč

ORIENTÁLNÍ TANCE dospělí – pokročilí 
Čt, 19.00–20.00 / zrcadlový sál 800 Kč

ORIENTÁLNÍ TANCE dospělí 
Čt, 20.00–21.00 / zrcadlový sál 800 Kč

JÓGA - začátečníci
Po, 18.00–19.30 / zrcadlový sál 900 Kč
Út, 18.00–19.30 / horní bar 900 Kč

JÓGA – začátečníci + mírně pokročilí
Po, 17.00–18.30 / horní bar 900 Kč

JÓGA – středně pokročilí
Po, 19.00–20.30 / horní bar 900 Kč

JÓGA – pokročilí
Út, 16.30–18.00 / horní bar 900 Kč
Út, 18.00–19.30 / zrcadlový sál 900 Kč

JÓGA – děti od 5 let 
Čt, 16.00–16.45 / zrcadlový sál 500 Kč

TAEKWONDO – děti začátečníci
St, 17.00–18.00 / zrcadlový sál 600 Kč

TAEKWONDO – děti pokročilí
St, 16.00–17.00 / zrcadlový sál 600 Kč

TAJČI
Po, 9.00–10.00 / zrcadlový sál 500 Kč
Pá, 17.00–18.00 / zrcadlový sál 500 Kč

SEBEOBRANA – děti od 8 let 
Po, 16.00–17.00 / zrcadlový sál 600 Kč

SEBEOBRANA – dospělí
Po, 17.00–18.00 / zrcadlový sál 800 Kč

ŘECKÉ TANCE – ZAČÁTEČNÍCI (2x měsíčně)
Ne, 16.00–17.00  / velký sál 500 Kč

ŘECKÉ TANCE – POKROČILÍ I.  (2x měsíčně)
Ne, 17.00–18.00  / velký sál 500 Kč

ŘECKÉ TANCE – POKROČILÍ II.  (2x měsíčně)
Ne, 18.00–19.00 / velký sál 500 Kč

RUKODĚLNÉ KURZY I. pololetí (září–leden)

MALBA PODLE MODELU – zátiší, portrét, � gura
St, 18.00–19.30 / horní bar 1 000 Kč

KRESBA PODLE MODELU – příprava na SŠ a VŠ
St, 18.00–19.30 / horní bar 1 000 Kč

PALIČKOVÁNÍ 
Čt, 16.30–18.30 / horní bar 900 Kč

KRESBA 
Čt, 18.30–20.00 / horní bar 1 000 Kč

OLEJOMALBA 
Čt, 20.00–21.30 / horní bar 1 000 Kč

Vyplněné přihlášky a platba v TIC do 31. 8. 2019. Kurzy budou začínat v týdnu od 9. 9. 2019 v případě dostatečného počtu řádně přihlášených a platících účastníků.

Start 9. 9., uzávěrka přihlášek do 31. 8. 
Odevzdaná přihláška je platná spolu s úhradou kurzovného.

NABÍDKA KURZŮ  školní rok 2019/2020

I když své zkušenosti a znalos-
ti zatím zúročují na závodech, 
dost možná, že jednou některý 
z nich skutečně oblékne zása-
hovou výstroj a bude zachraňo-
vat lidské životy. Momentálně 
se tato skupinka, ještě školou 
povinných dětí, pravidelně 
věnuje požárnímu sportu jako 
svému koníčku pod hlavičkou 
Sboru dobrovolných hasičů 
Kvítkovice. A své pravidelné 
tréninky zúročují na soutěžích. 
Tou nejdůležitější bylo okresní 
kolo celorepublikové hry Pla-

men, které se každoročně koná 
na „Jiskře“. A pro Kvítkovic-
ké skončilo poměrně slušným 
úspěchem. 

„Letošní ročník této nároč-
né soutěže byl pro náš sbor 
jeden z nejlepších. V kategorii 
žáků jsme se umístili z celkem 
třiadvaceti týmů na krásném 
osmém místě,“ pochvaloval 
si vedoucí mládeže SDH Kvít-
kovice Jan Klimek. Dařilo 
se jak družstvu, tak i jednot-
livcům. Například za starší 
žáky obsadil 4. místo Adam 

Klimek, za mladší žáky skon-
čil 12. Jakub Kotas. A pozadu 
nebyla ani děvčata. V katego-
rii mladších žákyň skončila 
na 10. místě Ivana Matůšů. 
„Největší úspěchy jsme však 
sklízeli na soutěži dorostenců. 
Na stupni vítězů stanuli všich-
ni naši účastníci. V mladším 
dorostu obsadil prvenství Ja-
roslav Hlaváček, stříbro získal 
Daniel Tomeček a stejně cen-
ný kov získal za střední dorost 
Adam Klimek,“ vyjmenoval 
vedoucí. V krajském kole 
hry Plamen, která se konala 
v Uherském Hradišti, byla už 
velká konkurence a i přesto, že 
Kvítkovičtí nepostoupili na re-
publikové kolo, byly výsledky   
všech třech dorostenců skvělé.

Soutěžící si v rámci sportu 
skutečně mnohdy sáhnou až 
na dno. „Jde o opravdu nároč-
ný sport. Některým lidem, kteří 
se v tomto sportu nevyznají, 
připadá, že některé disciplíny 
jsou jako z atletiky,“ podotkl 
dále Klimek. Bez šikovných 
a trpělivých vedoucích se však 
ani požární sport neobejde.  
„Mnohdy jde skutečně o velmi 
fyzicky a psychicky náročné 
výkony, a proto rádi přivítáme 
do svých řad vedoucího, kte-
rého si sami zaučíme,“ vyzval 
závěrem Jan Klimek s tím, že 
případní zájemci se mohou hlá-
sit na tel.: 604 626 016.
 Šárka ŠARMANOVÁ

Náročný sport.�Mladí�závodníci�podávají�mnohdy�skutečně�ob-
divuhodné�výkony.  Foto: archiv SDH KVÍTKOVICE

Požární sport mladých hasičů: žádný med Nejkrásnější lilie jsou v Otrokovicích

Hrdý šlechtitel. Dlouholetá�práce�se�Miloslavu�Klimkovi�vyplati-
la.�Jeho�lilie�získaly�prestižní�ocenění.  Foto: archiv M. KLIMKA



Ráda bych se zeptala měs-
ta na několik přinejmenším 
sporných záležitostí:

První je nejrychlejší stavba 
v historii Otrokovic. Silnice 
odnikud nikam. Projekt byl 
původně pojmenován Pro-
dloužení ulice Na Uličce. To 
neprošlo.

 Tak se chvilku počka-
lo, projekt se přejmenoval  
a bum, za měsíc bylo hotovo. 
Jde o údajně spojovací komu-
nikaci. Čeho s čím, jsem se 
na stavebním odboru nedo-
zvěděla.

A dalším krokem  je „vy-
lepšení“ cyklostezky ze Štěr-

káče. Dojedete do úrovně 
obchodního domu a narazíte 
na dopravní značení na zemi 
vyhánějící cyklisty na silnici 
mezi auta.

 Pokud je toto „vylepšení“ 
zdůvodněno tím, že někomu 
vadili cyklisté „na chodníku“, 
pak se ptám, jak je možné, že 
v jiných částech téže stezky 
(např. kolem nádraží) je do-
pravní značka informující, že 
je pro pěší i cyklisty. 

Proč to tak najednou ne-
jde? Chodník je stejně široký 
v obou případech.
 Irena POSPÍCHALOVÁ, 
 obyvatelka Otrokovic
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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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Dopravní otazníky

Vážená paní Pospíchalová,
co se týče vašeho prvního do-
tazu ohledně prodloužení uli-
ce Na Uličce, pak ne každá  
komunikace musí být přímou 
spojnicí mezi bodem A a bo-
dem B. 

Účelem této místní komu-
nikace je především zpří-
stupnění a obsluha vjezdů 
k zahradám, dále k samostat-
nému objektu a také k oplo-
cenému areálu za místním 
kostelem. Do doby realizace 
stavby byla dopravní obsluha 
řešena po travnaté nezpev-
něné ploše (vyjeté koleje). 
Komunikace je  řešena  jako 
jednopruhová slepě ukonče-
ná místní komunikace délky 
104,55 m  s volnou šířkou 
mezi obrubami 3 m a obrati-
štěm. Dále je řešena úprava 
navazujících chodníků a ře-
šení míst pro bezbariérové 
překonání komunikace, ul. 
Hložkova. Název projektu co 
do svého obsahu je totožný, 
případná změna názvu pro-
jektu nemá vliv na podstatu 
záměru. Město současně tím-
to krokem zabezpečilo obslu-
hu volného pozemku určené-
ho k možné budoucí dostavbě 
bytového domu. Stávající plo-
cha tak danou úpravou zís-
kala na významu. Stavba se 
realizovala ve standardním 
čase s ohledem na její rozsah 
a obsah a byla řádně schvá-
lena a projednána v rozpočtu 
města. 

A nyní k druhému dota-
zu,  kerý se týka cyklostez-
ky vedoucí z Rekreačiního 

areálu Štěrkoviště.  Stezka 
pro chodce a cyklisty (spo-
lečná) má mít základní šířku 
3 m. Ale chodník, který vede 
od křižovatky s ulicí Moravní 
směrem ke kruhovému objez-
du, nemá požadovanou šířku, 
navíc zde dochází ke kolizím 
s chodci a vyjíždějícími vo-
zidly. 

Cyklopiktogram na silnici 
III. třídy č. 36746 (tř. To-
máše Bati) je pouze dočasné 
řešení, které potrvá do doby, 
než bude vybudována plno-
hodnotná stezky pro chodce 
a cyklisty, která propojí již 
stávající úseky. Tato nová 
stezka je ještě v projektové 
přípravě. 

Zmíněný cyklopiktogram 
dává jednak informaci ři-
dičům, že se zde vyskytují 
cyklisté a cyklistům dává 
relativní pocit bezpečí ve vy-
mezeném prostoru. Dle 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravi-
dla provozu na pozemních 
komunikacích, se jedná o vo-
dorovné dopravní značení 
č. V 20 (Piktogramový ko-
ridor pro cyklisty), kdy tato 
dopravní značka vyznačuje 
prostor a směr jízdy cyklistů. 
Řidiče motorových vozidel 
upozorňuje, že se na pozemní 
komunikaci nachází zvýšený 
provoz cyklistů.
� Renáta�KRYSTYNÍKOVÁ,�
 vedoucí odboru dopravy  
 MěÚ Otrokovice
 Erik�ŠTÁBL,
 referent investičního 
 oddělení MěÚ Otrokovice
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V dubnu byla otrokovická 
veřejnost seznámena s výsled-
ky zprávy Identifikace zdrojů 
znečišťování ovzduší v Otroko-
vicích, ze které vyplynuly ně-
které velmi zásadní poznatky.

Např. hodnoty zápachu na-
měřené v některých částech 
Baťova přesáhly až 500x hod-
noty, než jsou povolené limity 
v některých zemích západní 
Evropy. A to už je pachový 
teror! Otrokovičáci musí pro-
kazovat dlouhodobě značnou 
odolnost. Co byli nuceni  či-
chat  v prvním pololetí, vyplý-
vá z grafu. V průměru smrděly 
Otrokovice v každém týdnu  
3 dny, což znamená, že se situ-
ace proti loňském roku nezlep-
šila. Největší původci zápachu 

jsou stále stejní. Nelze situaci 
tolerovat. Výsledky výskytu 
obtěžujících zápachů použil 
náš spolek jako podklad ke stíž-
nosti  na porušování Zákona 
o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb., kterou podal na Českou 
inspekci životního prostředí, 
krajský úřad Zlín a krajskou 
hygienickou stanici v tomto 
měsíci. Naš spolek mj. aktuálně 
iniciuje vznik speciální labora-
toře na Univerzitě T. Bati, kte-
rá by měla měřit zápach a tím 
umožnit operativní kontroly 
u původců zápachu ve městě.                                                                                                                                        
  Osm subjektů, které kandido-
valy v obecních volbách, mělo 
ve svých  programech řešení 
problematiky zápachu. Občané 
si jistě zaslouží, aby byli  poli-

tickou reprezentací informová-
ni jednou za půl roku  o reali-
zovaných aktivitách vedoucích 
k řešení. Občanská veřejnost asi 
ve velké většině nezaznamenala 
i zveřejněné informace na měst-
kých stránkách o stavu ovzduší 
v Otrokovicích za posledních  
5 let. Údaje ukazují, že praktic-
ky nedošlo ke zlepšení, naopak 
např. počet dnů, kdy je překra-
čován limit prachových částic 
PM10, vzrostl ve srovnání se 
stavem v r. 2014 o 34 %.  A to 
je další výzva.

Přeji všem spoluobčanům 
v druhém pololetí více zdravé 
ovzduší.
Ing. Jaroslav BOŘUTA,CSc.,
předseda spolku  Za lepší život-
ní prostředí v Otrokovicích                 
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Tak jak jsme si to užívali aneb co jsme museli čichat v 1. pololetí 2019

Vážený pane Bořuto,
vážím si Vašeho systematic-
kého zájmu o oblast životního 
prostředí ve městě, nicméně 
po přečtení Vašeho textu jsem 
se rozhodla vyjádřit svůj názor 
a názor města na uvedenou pro-
blematiku.

Důvody, které mě vedou k to-
muto rozhodnutí, se pokusím 
vysvětlit v následujících řád-
cích. Hlavním z nich je celková 
koncepce zprávy. Přestože chá-
pu Váš záměr burcovat veřejné 
mínění a přimět obyvatele města 
k aktivnímu zapojení ke zlepšo-
vání životního prostředí, nelze 
souhlasit s tím, aby komunikace 
s veřejností probíhala formou 
poplašné zprávy. Mám za to, že 
jste si sám vědom toho, že infor-
mace, tak jak jsou v textu pre-
zentovány, jsou mírně řečeno 
zavádějící. 

Při dubnovém setkání s obča-
ny panovala shoda na tom, kde 
jsou aktuálně největší problémy. 
Co se týká intenzity zápachu, 
četnosti jeho výskytu a počtu 
obyvatel, které obtěžuje, byl v té 
době na „špičce“ jednoznačně 
zápach z provozu MAT. Násle-
dovaly pachy z areálu ČOV, 
zemědělské aktivity, gumáren-
ská výroba a výroba sušených 
potravin. Jediný zdroj, kde úpl-
ná shoda nenastala, byla kom-
postárna v areálu TSO.

Ve svém textu shrnujete stav 
za první pololetí letošního roku, 
přičemž uvádíte „průměrné“ 
hodnoty. Není úplně zřejmé, 
jak vznikly a jaké byly hodno-
ty, ze kterých jste průměroval, 
ale každý, kdo žije v lokalitách, 
kde k obtěžování zápachem do-
cházelo nejčastěji a nejsilněji, 

musí konstatovat, že v průběhu 
posledních dvou měsíců zápach 
z provozu MAT téměř zmizel. 
Nevyskytoval se ani přesto, že 
panovaly ve dne i v noci velmi 
vysoké teploty. 

Z tohoto pohledu není vaše 
burcování úplně korektní. Po-
ctivě musím přiznat, že zatím 
nemáme spolehlivé informace, 
jaké okolnosti nebo jaká opat-
ření v provozu MAT k této pozi-
tivní změně vedly, ale markantní 
zlepšení je prostě faktem, který 
nelze ignorovat. 

Co se týká dalších zdrojů 
na území města, máme poznat-
ky takové, že v posledních dvou 
měsících byl cítit často a inten-
zivně pach z areálu ČOV v loka-
litě kolem hlavní brány teplár-
ny, poměrně pravidelně a často 
byla cítit gumárenská výroba 
v bezprostředním okolí areálu 
CoBa a nastalo také několik 
výrazných epizod zápachu ze ze-
mědělské činnosti kolem města. 

Přesto byl počet podnětů 
obyvatel doručených na město 
od počátku května do dnešních 
dnů oproti předchozímu období 
velmi nízký. Zatím se nám ani 
nepotvrzuje, že by snížení po-
čtu podnětů souviselo s nějakou 
rezignací obyvatel, ale naopak 
spíše se skutečností, že zápach 
pronikal do lokalit určených  
k bydlení v mnohem menší míře. 

Na dubnovém setkání jsme 
se také seznámili s faktem, že 
měření pachových látek je vel-
mi složitý proces a také se sku-
tečností, že v platném zákoně 
o ochraně ovzduší nejsou sta-
noveny limity pro pachové látky. 
Evropské státy, které řeší emisní 
limity pro pachové látky, mají 

rozdílnou legislativu a velmi 
různorodě nastavená kritéria. 
Z tohoto důvodu je prezentace 
výsledku měření ve Vašem člán-
ku také zavádějící.   

Souhlasím s Vámi v tom, že 
je výzvou definování a realizace 
opatření vedoucích ke snižování 
koncentrace prachových čás-
tic. Na druhou stranu v reakci 
na Váš text musíme akcentovat 
fakta, která z nějakého důvodu 
neuvádíte, a tím opět dochá-
zí ke zkreslení informací. Jistě 
dobře víte, jaký je původ částic 
polétavého prachu v ovzduší, 
jaká je situace na území naší 
země a v zemích sousedních.

Proto se lze důvodně domní-
vat, že máte alespoň rámcovou 
představu, jaká opatření pro 
snížení koncentrace polétavého 
prachu v ovzduší má ve své moci 
stát a jak jsou oproti tomu zane-
dbatelné možnosti měst a obcí. 
Tím není řečeno: „Nedělejme 
nic“, ale není poctivé v lidech 
budit vášně nebo falešné nadě-
je, tak jak to vyplývá z Vašeho 
textu.

Než vést polemiky touto ces-
tou, navrhuji Vám vést raději 
diskuzi o formě a obsahu pre-
zentace informací o stavu život-
ního prostředí i dalších souvi-
sejících otázkách např. na půdě 
komise životního prostředí 
za účasti vybraného člena rady. 
Každopádně však již předem 
avizuji, že pokud to situace jen 
trochu umožní, budeme prefero-
vat před jitřením vášní klidnější 
komunikaci založenou na vy-
světlování souvislostí a korektní 
prezentaci faktů.           
� Hana�VEČERKOVÁ,
 starostka města



Dne 1. srpna  oslaví manže-
lé Alena a Jan PRÁZDNÍ  
60 krásných let společné-
ho života. Obě dcery a syn 
děkují rodičům za spoustu 
lásky a krásné dětství, které 
díky nim prožili. Přejí obě-
ma především hodně a hodně 
zdraví do dalších let!

Život je jen cesta, na které ztrácíme ty, které nejvíce 
milujeme. Dne 5. června uplynulo 20 let od úmr-
tí Ing. Josefa TKÁČE, CSc. S láskou vzpomínají 
manželka, dcera Alena a syn Pavel s rodinami.

Dne 18. června uplynulo 10 let od úmrtí mého 
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Vladimíra  
PŘIKRYLA. Vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.  
Dne 1. července by se dožila 68 let naše milovaná 
maminka, paní Irena KUČEROVÁ. Stále s láskou 
a úctou vzpomínají dcera Lenka a syn Miroslav  
s rodinou.

Odešly jste náhle, nikdo to nečekal. Krutý osud nám 
vás vzal, smutný domov a cestu na hřbitov zanechal. 
Dne 3. července jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí naší 
dcery, sestry a vnučky Ivy PŘIKRYLOVÉ a dne 
25. srpna vzpomínáme 3. výročí úmrtí naší dcery, 
vnučky Julinky MAŠLÁŇOVÉ. S láskou vzpo-
míná rodina Přikrylova, Mašláňova a babičky.

Dne 10. července tomu bylo 15 let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný tatínek a manžel, pan  
Ing. Oldřich ČERNOCH. Všem, kteří mu věnují 
svou vzpomínku, děkuje manželka Jana, syn Oldřich  
a širší rodina.

Dne 10. července uplynul 6. rok, co odešel od všech, 
které měl rád, náš drahý, pan Bohumír ŠIŠKA. Za 
tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 17. července uplynuly 3 roky, kdy nás navždy 
opustil manžel, pan Miroslav ŠPRŇA. S láskou 
vzpomíná manželka Alena, vnuk Dominik, vnučka 
Sarah a bratr František s rodinou. 

Dne 18. července by se pan František BLAŽEK 
dožil 71 let. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
a syn.

To, že čas rány hojí, je jen zdání, v srdci stále zů-
stává bolest a vzpomínání. Dne 18. července uply-
nulo 7 let od úmrtí pana Vladimíra MOTALA.  
S láskou stále vzpomínají manželka Eva, dcera 
Markéta a nejbližší rodina.

Dnes, 19. července, uplynulo 14 let od úmrtí paní 
Růženy HUBNÍKOVÉ. Stále vzpomínají manžel 
a dcery s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte  
s námi.

Dne 20. července uplyne 18 smutných let, kdy 
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek, dě-
deček a pradědeček, pan Zdeněk KADLČÁK.  
S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s ro-
dinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Za všechno velký dík, za lásku, jaká byla, za život, 
jaký byl. Dne 21. července vzpomeneme nedoži-
tých 90 let milovaného manžela, otce, dědečka  
a pradědečka, pana Bohumila HONSE. S láskou 
vzpomínají manželka Bohuslava a syn Bohumil.

Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srd-
cích budeš stále žít. Dne 22. července uplynou již 
3 roky, kdy dotlouklo srdce naší drahé maminky, ba-
bičky, sestry, tchyně, paní Boženy SOBOTKOVÉ. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 22. července uplyne 10 let od úmrtí paní 
Elišky PIJÁČKOVÉ. S láskou a úctou vzpomí-
ná a za tichou vzpomínku děkuje dcera Vladimíra  
s rodinou.

Dne 23. července uplyne 5 let, kdy nám náhle ode-
šla paní Maruška MACHÁLKOVÁ. Stále vzpo-
mínají manžel Oldřich, dcera Brigita a vnuk Daniel.

Dne 23. července uplyne 7. výročí, kdy nás na-
vždy opustil můj manžel, tatínek a dědeček, pan  
Miroslav BÁBÍČEK. Za tichou vzpomínku  
s úctou děkuje manželka a synové s rodinami.

Dne 23. července uplyne 6 let, kdy 
nás navždy opustila paní Růžena 
PINDRYČOVÁ. Dne 16. srpna tomu 
bude dlouhých 41 let od úmrtí pana  
Miloše PINDRYČE. S úctou a láskou 
vzpomínají syn Miloš, Vladimír a dce-

ra Alena se svými rodinami.

„Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém ži-
votě, velká ve své lásce a dobrotě“. Dne 24. čer-
vence uplyne dlouhých 5 let, co nás navždy opus-
tila naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová  
a teta, paní Ludmila SPURNÁ. Kdo jste ji znali, 
věnujte s námi prosím tichou vzpomínku. Syn Mi-

lan s manželkou Sylvou, vnuci Daniel a Milan, dcera Dana 

Dne 25. července by se dožil 91 let pan Jaroslav 
KUBIČÍK. S láskou vzpomínají syn Jaroslav  
a dcera Marie s rodinami.

Dne 26. července by se dožila naše maminka  
a babička,  paní Gizela SVOBODOVÁ, 70 let. Za 
tichou vzpomínku děkují synové Marek a David  
s rodinami.

Dne 28. července uplyne 8 let, co nás opustil náš 
manžel, otec a dědeček, pan Antonín NOVÁK.  
S láskou na něj vzpomínáme. Rodina Novákova

Dne 29. července vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
naší milované maminky, babičky a prababičky, 
paní Boženy MÍČOVÉ. S láskou a úctou vzpomí-
nají děti s rodinami.

Dne 29. července uplyne 1. výročí, kdy nás na-
vždy opustil milující manžel, tatínek, dědeček, pan  
Vlastimil BÚŘIL. S láskou vzpomíná milující ro-
dina.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí. 
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí. Dne 
31. července uplyne 1 rok, co nás navždy opusti-
la milovaná manželka, maminka, babička a sestra, 
paní Františka BEJČKOVÁ. S láskou a úctou 
stále vzpomíná celá rodina.

Letos 1. srpna tomu bude už přes-
ně rok, co se zákeřnou nemo-
cí dobojoval a ve svých 75 letech  
v objetí milované rodiny naposledy vy-
dechl náš drahý manžel, tatínek a bratr  
Gustav ŘEZNÍČEK. A vzápětí  

9. srpna vzpomeneme neuvěřitelných osm roků, kdy nás ve 
věku pouhých 45 let opustil náš drahý syn, bratr, tatínek, přítel 
a kamarád Pavel ŘEZNÍČEK. Vzpomeňte s námi, kdo jste je 
měli rádi. My vzpomínáme stále. Zarmoucená rodina

Nezemřel, spí. Má-li sen, zdá se mu o těch, kte-
ré miloval a kteří milovali jeho. Dne 25. srpna 
si připomeneme 9. výročí úmrtí našeho milova-
ného syna, bratra, tatínka a vnuka, pana Davida  
MERHAUTA. S láskou vzpomeňte s námi.
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Společenská kronika: 
základní cena za zveřej-
nění 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.

BLAHOPŘÁNÍ

Technické služby  
Otrokovice s. r. o.,  

K. Čapka 1256, Otrokovice  
PŘIJMOU 

• správce sběrného dvora 
na zkrácený úvazek na ulici 
Přístavní a na ulici Hlavní 
(vhodné zejména pro důchod-
ce). 
• pracovníka na údržbu ve-
řejné zeleně  –  obsluhu se-
kaček a komunálních strojů 
s nástupem dle dohody. Po-
žadavkem je řidičský průkaz 
skupiny „B“, výhodou skupi-
ny „T“.

Zájemci o pracovní místo se 
mohou hlásit u p. Zapletalové 
ne tel.: 577 922 329, mobil:  
603 159 744 nebo osobně  
v sídle společnosti v době od 
6 do 14 hodin. 
Osobní schůzku je nutné si 
vždy předem sjednat telefo-
nicky.

Hledám na občasnou výpo-
moc starší paní k tatínkovi, 
který je na inv. vozíku: podání 
léků a jídla při mé nepřítom-
nosti. 130 Kč/hod. Další info 
na tel.: 732 316 024, Macková.

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ 
Baxi, Ferroli, Broetje, Buderus,

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

Tel. 777 052 866

Koupím Baťův 1/4domek,  
1/2domek nebo i celý. 
Tel.: 735 984 181.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

INZERCE

PRŮKAZOVÉ 
FOTO 

Otrokovická 
BESEDA:  

Po, St 8–11, 13–16, Út, Pá 
9–11,13–15, 

ČT 9–11 hod.

IN
Z

E
R

C
E

IN
Z

E
R

C
E



10
OTROKOVICKÉ

NOVINY

IN
Z

E
R

C
E

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.

Závěr školního roku si žáci ze 
ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice 
zpestřili přednáškou a krátkou 
ukázkou z oblasti kynologie. 
Na pozvání nás přijeli navštívit 
pan Vávra s panem Čablou a fen-
kou německého ovčáka jménem 
Kessy z chovatelské stanice Ná-
mořník.

 Společně nás seznámili s tím, 
jaké potřeby a nároky psi mají, 
jak má správný německý ovčák 
vypadat, kolik má zubů, jaký 
může mít vzhled, jak se máme 
ke psům chovat apod. 

Nejzajímavější byly ukázky 
výcviku. Pan Vávra a Kessy nám 

předvedli nejprve základní po-
vely: „sedni, lehni, zůstaň…“. 
Seznámili nás se způsoby od-
měňování a motivování psů 
a s možným průběhem výcviku. 
Viděli jsme také ukázku útoku 
a zadržení pachatele. 

Do ukázky se mohli zapojit 
i samotní žáci.  Po vyzvání si 
největší odvážlivci vyzkoušeli 
přetahování s Kessy o tzv. peška 
a mohli pocítit, jak velkou sílu 
pes má. Odměnou na závěr byla 
možnost se s Kessy blíže sezná-
mit a pohladit si ji.
 Hana ÚLEHLOVÁ,
 ZŠ T. G. M.

U příležitosti 100. výročí na-
rození cestovatele pana Mi-
roslava Zikmunda připravili 
pedagogičtí pracovníci ZŠ 
Otrokovice, Komenského 
pro žáky školy projekt „Bar-
vy světa“. Vycházeli jsme 
ze symboliky barev olympij-
ských kruhů, které mají být 
symbolem jednoty a soudrž-
nosti.

Při poznávání jednotlivých 
světadílů se žáci seznámili 
s cestovatelskými úspěchy 
našich nejznámějších cesto-
vatelů Zikmunda a Hanzelky, 
získali a upevnili si informace 
o světě, jednotlivých zemích, 
obyvatelstvu, zvycích, fauně 
a flóře.

Celý projekt byl rozdělen 
do 5 týdnů. Začal Afrikou, 
jelikož ta byla prvním světadí-
lem, který naši cestovatelé na-
vštívili. V ten den přišli všich-
ni v černém oblečení a tím 
potvrdili svoji účast v projek-
tu.

Každý světadíl přinesl žá-
kům i pedagogům řadu novi-
nek a překvapení. Žáci se zú-
častnili besed o jednotlivých 
kontinentech, Evropské unii, 
navštívili knihovnu v Otro-
kovicích, kde se seznámili 
s různými cestopisy. Za po-
moci učitelů připravili, a pak 
i ochutnali, některé tradiční 
pokrmy, vyzkoušeli si jíst 
dřevěnými hůlkami, zúčast-
nili se různých netradičních 
soutěží (kopaná naboso, vý-
stup na Mount Everest nebo 
cupitání). Také vytvořili řadu 
nástěnek a různých výrobků, 

např. pyramidy, masky, šik-
mou věž v Pise nebo bume-
rang. V rámci hodin hudební 
výchovy a muzikoterapie se 
seznámili s řadou netradičních 
nástrojů, které nám předvedla 
paní Stoppaniová, a spolu s ní 
vytvořili učitelé muzikotera-
peutický orchestr. A dokon-
ce nás navštívil domorodý 
obyvatel z Afriky a japonská 
gejša.

V průběhu projektu „Barvy 
světa“ se naše škola zapojila 
i do Světového dne Downova 
syndromu. Jedná se o celo-
životní postižení způsobené 
zdvojením 21. chromozomu. 
Protože chromozomy připo-
mínají ponožky, organizace 
Down Syndrome Internatio-
nal je zvolila za symbol akcí 
k tomuto dni.  I my jsme si 
oblékli na každou nožku jinou 
ponožku a tím jsme vyjádřili 
podporu nejen některým žá-

kům naší školy, ale i ostatním 
s tímto postižením jako vyjád-
ření sounáležitosti.

V projektovém týdnu Ev-
ropa jsme se zapojili do akce  
„Světový den porozumění au-
tismu“, kdy žáci i pracovníci 
školy přišli v modrém obleče-
ní. Modrá je totiž symbolem 
komunikace a porozumění. 

Každý týden byl něčím po-
dobný, každý něčím jedinečný 
a pro mnohé nezapomenutel-
ný. Všechny kontinenty jsme 
zdokumentovali fotografiemi 
a vytvořili si tak svoji vlastní 
mapu světa. 

Podle ohlasů žáků, pedago-
gů i rodičů se projekt „Barvy 
světa“ opravdu vydařil. Proto 
velké poděkování a pochvala 
všem za kreativitu, nápaditost, 
ochotu a perfektní přípravu 
celé akce.
 Mgr. Jana ŠINDELKOVÁ,
 ZŠ Komenského

Loni naše škola T. G. Masaryka 
odevzdala k recyklaci 1 534,89 
kilogramu starých spotřebičů.
Nyní můžeme přesně vyčís-
lit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních suro-
vin či vody jsme díky recykla-
ci ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových plynů 
nebo nebezpečného odpadu.  
A čísla jsou skutečně závratná. 

Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která pro nás zajišťuje sběr a re-
cyklaci vytříděných elektrozaří-
zení.

Z ní vyplývá, že odevzdáním 
elektroodpadů jsme uspořili 
29,88 MWh elektřiny, 2 009,52 
litrů ropy, 118,84 m3 vody a 0,70 
tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 5,68 tuny CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů 
o 24,68 tuny.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, 
má  nezanedbatelný pozitivní do-
pad na životní prostředí. Zpětný 
odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moder-
ní úsporná lednice za více než 4,3 

roku provozu. Díky recyklaci jed-
noho notebooku dojde ke snížení 
spotřeby ropy, na kterou osobní 
automobil ujede téměř 100 kilo-
metrů, nebo dojde k úspoře 392 
litrů pitné vody. Stejné množství 
je například spotřebováno při 30 
cyklech myčky nádobí.

Když si uvědomíme, že na-
příklad osobní automobil vy-
produkuje za rok provozu  
2 tuny skleníkových plynů a jed-
na čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impo-
zantní čísla. 

Proto si všichni, kteří zod-
povědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi 
prostřednictvím sběrné sítě spo-
lečnosti ASEKOL k dispozici 
více než 17 000 sběrných míst. 
To je pětkrát více než například 
v ekologicky vyspělém Rakous-
ku. Sběrný dvůr je již v každé 
středně velké obci. 

Touto cestou chceme poděko-
vat především rodičům našich 
žáků, bez jejichž odpovědného 
přístupu ke sběrové činnosti by-
chom těchto výsledků nedosáhli. 
 Kateřina SKOCHOVÁ,
 ZŠ T. G. M.

K prázdninám patří cestování, 
kamarádi, dobrodružství, ob-
jevování i poznávání nového. 
To všechno jsme na Mánesce 
zažívali už v červnu, který pro 
naše žáky už trošku prázdnino-
vý byl. 

Plný autobus žáků 2. stupně 
se vypravil do Anglie, kam se 
všichni moc těšili. Jak prožila 
a vnímala první z anglických 
dní Šárka Doležalová z 8. A? 
„Jeli jsme dlouho. Byli jsme 
unavení, přesezení, ale hlavně 
jsme se těšili. Na něco nového, 
krásného a nezvyklého. Ko-
nečně jsme dorazili do Oxfor-
du. Krásného městečka, které 
nás okouzlilo hned, jak jsme 
vystoupili z autobusu. Prochá-
zeli jsme ulicemi a pozorovali 
koleje, které jsou pro Oxford 
velmi typické. Nejvíc nás 
snad okouzlila Christ Church 
College. Jedna z největších 
kolejí Oxfordské univerzity 
v Anglii. Mohli jsme jít dovnitř 
a pozorovat tu krásu. Také 
jsme byli v jídelně z Harryho 
Pottera a viděli jsme krásy ko-
leje. Když jsme vyšli na ulici 
a pokračovali dále v našem 
programu, tak na nás padal 
ten pravý anglický déšť a my 
jsme byli šťastní. S kamará-
dy jsme šli také do typického 

anglického fast foodu FIVE 
GUYS a pak jsme nakoupili 
pár maličkostí jak pro sebe, 
tak i pro rodinu. Po celém dni 
jsme byli moc unavení, a tak 
jsme kolem osmé večer na-
stoupili zpátky do autobusu 
a jeli jsme na meeting point 
za náhradními rodinami.“ Žáci 
viděli mnoho, o tom zase Petra 
Poláková z 8. A: „Viděli jsme 
například Stonehenge a řím-
ské lázně. V sobotu jsme se 
podívali na Warwick Castle, 
kde se mi líbil hlavně interiér 
doplněný figurínami v do-
bovém oblečení a nádherné 
vyhlídky, což byl pro mě asi 
největší zážitek. Stihli jsme 
ještě prohlídku města Strat-
ford nad Avonou a viděli jsme 
i Shakespearův rodný dům. 
Předposlední den jsme si prošli 
památky Londýna, navštívili 
jsme třeba Big Ben, Trafalgar 
Square, Buckinghamský palác, 
ale i London Eye, ze kterého 
byl rozhled na celý Londýn.“

Další dva autobusy žáků 
vyrazily na celodenní výlety 
za odměnu, které už tradičně 
pořádáme za podpory Spol-
ku rodičů a našich sponzorů. 
Abyste na takový výlet mohli 
jet, musíte být v něčem dobří – 
v učení, v chování, ve sportu, 

v reprezentaci školy, v práci 
pro třídu nebo školu. A ti, co 
za odměnu jeli, měli možnost 
si od panujících veder odpo-
činout v jeskyních. Prvostup-
ňoví žáci navštívili Javoříčské 
jeskyně a litovelskou rozhled-
nu. Druhostupňoví si prošli 
Sloupsko-šošůvské jeskyně. 
A osmáci a deváťáci měli něco 
úplně extra: zážitkovou trasu, 
kdy pod zemí strávíte tři ho-
diny a místy lezete po čtyřech 
a někde se dokonce plazíte, 
rozhodně se dost zašpiníte, ale 
fakt něco zažijete... 

No a všichni společně „něco 
zažili“ při branném dnu, který 
jsme na tři etapy pořádali pod 
odborným vedením studentů 
z Fakulty logistiky a krizového 
řízení UTB. Žáci si v souladu 
se školním vzdělávacím pro-
gramem zkusili všechno – prv-
ní pomoc, plynovou masku, 
střelbu, přípravu na mimořád-
né situace, jako jsou povodně 
atd. Bylo to super a studentům 
UTB posíláme ještě jednou ob-
rovské poděkování. 

Věřím, že všichni naši žáci, 
jejich rodiny i přátelé školy 
mají stejně pestré a zábavné 
i velké, letní prázdniny. 
 Za všechny z Mánesky
 Marcela JAVOŘÍKOVÁ

Předprázdninová dobrodružství

Kdo s koho.  Kdo měl ze žáků odvahu, mohl si vyzkoušet přetahování 
s Kessy.  Foto: ZŠ T. G. M.

Školáci pronikli do světa psů

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.

Cesta kolem světa aneb po stopách cestovatelů H+Z

Poznáte je? Při vytváření masek popustily děti uzdu své fan-
tazii.  Foto: ZŠ KOMENSKÉHO

IN
Z

E
R

C
E

Sběrem elektroodpadu pomohli přírodě
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Druhý červnový víkend se do ostravské 
haly Sareza  sjelo 11 krajských výběrů 
z celé České republiky na Turnaj kraj-
ských výběrů starších žaček ročníku 
2004 a 2005 v házené.  Zlínský kraj re-
prezentovaly hráčky  Zlína, Lesany Zub-
ří, Hovězího a TJ Jiskry Otrokovice.  

Nominaci do krajského výběru získaly 
hned čtyři hráčky otrokovické házené, 
a to Tereza Karlíková, Simona Horáko-
vá, Diana Juříková a Viktorie Pohunko-
vá. Kraje byly rozděleny na dvě skupiny. 
Zlínský kraj svoji skupinu jednoznačně 
vyhrál, když porazil kraje Vysočina, 
Praha, Jihomoravský, Plzeňský a Karlo-
varský a postoupil do semifinále. Zde se 
střetl opět s týmem Prahy. Bohužel pro-
hra o jediný gól děvčata zastavila před 
finálem.  

V dramatickém  boji o bronz zlínský 
výběr porazil 17:16  tým Moravsko-
slezského kraje.  Naše děvčata zaslouží 
velkou pochvalu za bojovnost, nasazení, 
předvedenou rychlou moderní házenou  
a  tým držely i střelecky. 

V červnu skončila také spojená soutěž 
Zlínského a Olomouckého kraje starších  
žaček v házené. Otrokovické hráčky 
tuto soutěž absolvovaly dvoukolově, 
podzim a jaro. Po podzimní  části byly 
otrokovické hráčky lídrem tabulky, když 
postupně porazily Olomouc „A“ a „B“, 
Zlín, Holešov, Bystřici, Kunovice, Hole-
šov, Hovězí, Kostelec a Litovel. 

V jarní části soutěže se bohužel tým 
musel potýkat s dlouhodobou nemo-
cí a zraněním Terky Karlíkové. V boji 
o prvenství i po jarní části se odehrálo  
utkání proti družstvu Zlína, kde jsme se 
museli obejít bez zraněné Diany Juříko-

vé. Zápas se tentokrát vydařil více sou-
peři a otrokovické hráčky obsadily i tak 
velmi pěkné stříbrné umístění.

Trenér Štefan Boršický  chválí celý 
tým za nasazení a tréninkový přístup. 
Nejlepší střelkyní celé soutěže star-
ších žaček 2018/19  a zároveň nejlepší  
střelkyní sedmimetrových hodů se stala 
i přes nemoc a zranění  otrokovická Ter-
ka  Karlíková, když nastřílela 150 gólů,  
z toho 27 gólů ze sedmiček.  Na druhé 
příčce se umístila opět otrokovická hráč-
ka Simča Horáková, která vstřelila 147 
gólů, z toho 22 gólů ze sedmiček. 
 Petra KARLÍKOVÁ,
 vedoucí družstva

Otrokovické házenkářky získaly stříbro i bronz 

Medailistky. Otrokovice reprezento-
valy (zleva) Simona Horáková, Viktorie 
Pohunková, Diana Juříková a Tereza 
Karlíková.  Foto: Petra KARLÍKOVÁ

Vítěz. Tomáš Renč a Simona Křivánková. Dva největší favorité, kte-
ří letos opět ovládli Moraviaman 2019. Tento nejpopulárnější český závod  
v dlouhém triatlonu se na konci června odehrál v Otrokovicích a jejich okolí. Letošní 
ročník má  navíc na svém kontě rekord. Postaral se o něj Tomáš Renč (na snímku), 
který zvládl trať za 8:19:06. V soutěži žen potvrdila své prvenství Simona Křiván-
ková s časem 9:24:19. Na startu se ukázalo přes 300 závodníků. Ty čekalo 3,8 km 
plavání, 180 km cyklistiky na silnicích mezi Otrokovicemi, Kroměříží a Tlumačovem  
a nakonec maratonský běh podél řeky Moravy.  (šar), foto: Tomáš BUBÍK 

Na Moraviamanu padl rekord
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OTROKOVICKÉ

NOVINY

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

Práce s mládeží v SK Baťov 1930 z. s. přináší své ovoce

Čistá radost. Týmu�staršího�dorostu�SK�Baťov�se�letos�podařilo�vybojovat�prvenství�a�tedy�i�pohár��
v�Krajském�přeboru.  Foto: SK Baťov 1930

Dorost – KP 2018/2018, C1A  – KP dorost

Zaujmout mládež, vzbudit v ní 
zájem o fotbal a dovést kluky 
z přípravek až do A-týmu mužů 
– to je vize, kterou si předsevzalo 
vedení fotbalového klubu z Ba-
ťova. A o tom, že se jim to daří 
na výbornou, svědčí letošní vý-
sledky mládežnických týmů. 

Tím nejzářivějším je ví-
tězství dorostu v letoš-
ním ročníku Krajského 
přeboru, což je zatím 
největší úspěch klu-
bu v jeho novodobé 
historii. „Je to velký 
úspěch a jsme za něj 
rádi, to každopád-
ně. Ještě větší radost 
nám ale dělá to, když 
vidíme na trénincích 
ve všech kategoriích plné 
hřiště – vždyť třeba dorostenců 
by se trenérovi Jirkovi Veselému 
ml. mělo na začátku letní přípra-
vy hlásit hned šestadvacet,“  upo-
zornil sekretář klubu SK Baťov 
1930 Hynek Bršlica.

Dorost tak těží z kvalitní prá-
ce trenérů v nižších kategori-
ích, přípravkami počínaje, žáky 
konče. Všude sázíme na trenéry 
z řad svých odchovanců, kteří 
tak svému klubu můžou vrátit to, 
co jim tento před časem umožnil 
– zasvětit své mládí kulatému ne-

smyslu, možnost trávit čas mezi 
kamarády a bavit se tím nejlep-
ším možným způsobem – spor-
tem. 

Máme-li jmenovat, musíme 
začít od předpřípravek, kde se 
těm nejmenším věnují Hon-
za Tulach a Jirka Veselý (st.). 

Přípravky mají mezi sebe 
rozděleny Libor Hejzlar 

a Tomáš Ištvánek s Lu-
kášem Mudříkem, 
mladší žáky připra-
vuje Petr Janeba spo-
lu s Jirkou Sotolářem 
a Jardou Šmédkem, 
starší žáky pak 
ke zdokonalování fot-

balových dovedností 
vede Libor Zapletal. 
U žáků jen připomeň-

me, že i ti prochází přeborem 
Zlínského kraje s grácií a pra-
videlně se umisťují v popředí či 
klidném středu tabulky (v tomto 
ročníku 5., resp. 8. místo).

Připojujeme se tedy dodatečně 
s gratulací dorostencům SK Ba-
ťov k jejich letošnímu úspěchu 
a přejeme jak jim, tak i ostatním 
mládežníkům tohoto klubu, aby 
se nadále fotbalem dokázali ba-
vit a užili si spoustu dalších úspě-
chů, ať už budou hájit žlutomodré 
barvy v žácích, dorostu, anebo 

(a to by bylo to nejúspěšnější 
dovršení práce všech trenérů) 
v týmu mužů.
 Za SK Baťov 1930
 Hynek BRŠLICA

Žáci st. 2018/2018, E1A  – KP starší žáci

Žáci ml. 2018/2018, F1A  – KP mladší žáci

Druhé Evropské hry se letos ko-
naly od 21. do 30. června v bě-
loruském  Minsku a Otrokovi-
ce  zde měly své zastoupení, 
reprezentantku ČR a závodnici 
domácího klubu Gymnastický  
Aerobik –BK- Otrokovice Bar-
boru Karlíkovou, která je letoš-
ní mistryně ČR,  vítězka Slovak 
Aerobic Open a účastnice  ME 
2019 v Baku.

Na Evropských hrách se čes-
ký gymnastický aerobik  před-
stavil v kategorii pětičlenných 
skupin. Ve finále závodilo 
osm nejlepších týmů Evropy. 
České závodnice byly jediným 
ryze ženským týmem oproti 
ostatním týmům, které tvoří 
smíšené  nebo mužské týmy. 
Sestava plná gymnastických 
a akrobatických prvků, při 
které se po celou dobu musíte 
usmívat,  předvedl český tým 

ve složení Barbora Karlíková, 
Kristýna Bernátová, Dita Han-
zalová, Tereza Kočová a Tere-
za Kudláčková. 

Sestava se děvčatům vyda-
řila, i  přes neuznaný jeden pr-
vek si český tým se známkou 
19,616 bodu odvezl z Minska 
velmi pěkné šesté místo. Vítě-
zem se stal tým z Ruska, stří-

bro si odvezl tým z Bulharska, 
bronz bralo Rumunsko. „Byl to 
úžasný, nezapomenutelný záži-
tek. Závodili jsme zatím v nej-
větší hale a před největším pu-
blikem, které bylo skvělé. Měli 
jsme zde i český fanklub, který 
nás přijel podpořit,“  sdělila po 
závodech Bára Karlíková.
 Petra KARLÍKOVÁ

Bára přivezla z Evropských her v Minsku 6. místo
IN

Z
E

R
C

E

Exhibiční utkání 
fotbal vs. hokej

V týmu. Pětičlenný�tým,�včetě�Báry�Karlíkové�(uprostřed)��před-
vedl�porotě�náročnou�sestavu.�� Foto: P. KARLÍKOVÁ

Fotbalisté SK Baťov mají bě-
hem své sezony možnost zahrát 
si i tak trochu netradiční zápasy. 
K nim patří oblíbené exhibič-
ní utkání mezi SK Baťov 1930  
a extraligovými hokejisty PSG 
Berani Zlín.  Zápas se uskuteč-
nil na konci června ve Sportov-
ním areálu Baťov. Toto utkání 
se každoročně těší velkému 
zájmu diváků, o čemž svědči-
ly zaplněné tribuny. V zápase 
hraném za úmorného horka 
na 2 x 35 minut zvítězili otro-
kovičtí fotbalisté 5:1. K vítěz-
ství domácích přispěli Skyba, 
Kašík, Krajča (p.), Holman, 
Plechač – Dufek. Pro zlínské 
hokejisty byl fotbalový zápas  
v rámci letošní letní přípravy 
jediným. Před zápasem mužů se 
uskutečnil zápas přípravek roč-
níku 2008, ve kterém zvítězili 
mladí fotbalisté v poměru 9:7. 
Děkujeme všem hráčům i orga-
nizátorům za příjemný zážitek.


