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úvodní slovo

olympijská vítězka v rychlobruslení Martina 
Sáblíková (vlevo) přijela první červnový víkend do Otro-
kovic, aby se spolu s dalšími rychlobruslařkami Karolí-
nou Erbanovou (vpravo) a Kateřinou Novotnou zúčastnila 
mistrovství republiky v in-line bruslení. Dvojnásobná dr-
žitelka olympijského zlata z kanadského Vancouveru ne-
dala soupeřkám šanci a s přehledem dokázala, proč jí pa-
tří královský rychlobruslařský trůn. Skvěle organizované 
závody přilákaly na tisíc diváků, kteří vytvořili výtečnou 
atmosféru všem dvěma stovkám závodníků. 
 (kra), foto Michal Kratochvíl

Martina sáblíková předvedla svou sílu
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DOMY POZEMKY

byty domy pozemky

Vážení spoluobčané,
v květnu a červnu prožívalo mnoho lidí na 

Moravě a ve slezsku, v sousedním polsku  
i  na slovensku a dalších zemích evropy kruš-
né chvíle. Květnové  deště  zaplnily rezervoáry 
podzemních vod a zvedly velmi významně hla-
diny řek. Začátkem června byl nástup povod-
ňových stavů na mnoha místech ještě mnohem 
razantnější. Vodou byla krajina zcela přesyce-
na, hladiny podzemních vod byly vysoko nad 
normál, spíše extrémně zaplněny. Taková kra-
jina není schopna absorbovat větší deště a tyto 
vody se řítí volnou přírodou.  Z neznatelných 
struh jsou potoky, z  potůčků řeky, které s ne-
zadržitelnou rychlostí plní koryta známých 
řek. povodňové stavy tohoto typu jsou velmi 
často provázeny i sesuvy nestabilní, rozmáče-

né půdy, což se také dělo. Tváří v tvář takové 
situaci si vždycky uvědomím, jak malí jsme my 
lidé proti přírodě, proti prozřetelnosti a říkám 
si, že nám chybí pokora. 

Ten enormně rychlý nástup povodně byl za-
znamenán i u nás, na řece Dřevnici. Troufám 
si říci, že situace zejména na Dřevnici a jejím 
přítoku, potoku Hrabůvka, byla srovnatel-
ná s rokem 1997. Jen díky protipovodňovým 
opatřením realizovaným v minulých letech 
můžeme v otrokovicích říci, že pro nás tyto 
povodně rozhodně neměly tragický průběh ani 
tragické následky. Rozhodnutí předchozího 
vedení města o jejich realizaci se ukázalo být 
nanejvýš prozíravé a moudré.

 Radoslava Matuszková,
 starostka otrokovic

IN
z

E
r

c
E

fO
t

O
: M

Ic
h

a
l

 K
r

a
t

O
c

h
V

íl

Město ničivým povodním odolalo

otrokovice - letošní povodně 
opět ukázaly, že protipovod-
ňová opatření, která vznikla 
po katastrofálních povodních 
v roce 1997, mají své opodstat-
nění a spolu s protipovodňo-
vým plánem města Otrokovice 
jsou zárukou bezpečnosti oby-
vatel města. Otrokovice proto 
při letošních povodních na Mo-
ravě stály mezi dvěma řekami 
jako vodní tvrz – nedobytný 
hrad obklopený rozdivočeným 
vodním příkopem. až na něko-
lik sklepů, kam pronikla spodní 
voda a menšímu rozlivu z po-
toku hrabůvka, obstálo město 
beze škod. zásluhu na tom mají 

nejen protipovodňová opatře-
ní, ale i práce profesionálních 
a dobrovolných hasičů, policie, 
členů povodňové komise a kri-
zového štábu, technických slu-
žeb i dalších složek fungujících 
při hrozbě živelné pohromy.

První zmínky o blížící se 
velké vodě předpověděli mete-
orologové už zhruba 15. květ-
na, kdy se na severovýchodní 
Moravu blížila obrovská mrač-
na napěchovaná vodou. z nich 
se spustil vytrvalý déšť, který 
zvedl hladiny řek v Beskydech 
a Javornících. Situace v Otro-
kovicích se začala dramatizovat 
17. května v podvečerních ho-

dinách, kdy se očekávala zápla-
vová vlna směrem od Kromě-
říže. tu hnala po Moravě voda 
z Bečvy. U Otrokovic se nako-
nec výška hladiny Moravy při-
blížila sedmi metrům. I v této 
situaci ale protipovodňová 
opatření fungovala na jednič-
ku, technické služby v pohodě 
a s velkou časovou rezervou 
stihly instalovat do průchodů 
v betonových hrázích dřevěné 
zátarasy z trámů. Odlehčovací 
kanál vytrvale odjímal z Mora-
vy tisíce kubických metrů zaka-
lené vody, která se rozlévala do 
lužního lesa v okolí Mojeny. 

Pokračování na straně 2

vydrží? obyvatelé staré Kolonky sledují, jestli se voda přelije přes hráz z pytlů s pískem.
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Povodně 2010: otrokovice jako nedobytná pevnost
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Při pohledu na obrovskou 
rezervu, kterou poskytovaly 
okolní hráze, se lidé sledují-
cí velkou vodu vraceli domů 
s klidným vědomím a pocitem 
nedobytnosti. První letošní 
zkoušku ze směru od Moravy 
hráze v pohodě vydržely.

za čtrnáct dnů přišel ještě 
mohutnější úder z druhé stra-
ny, od řeky Dřevnice. Poklidný 
„potůček“ se změnil v rozbou-
řený živel, který na soutoku 
s Moravou z počátku hnal ku-
riozně její tok proti jejímu 
proudu. Pohotovost měli hasi-
či v ulici zámostí, kde čerpali 
vodu ze sklepů. Nejvíce se ale 
zapotili u zhruba padesátimet-
rového úseku hrabůvky ve sta-
ré Kolonce, kde museli instalo-
vat pytle s pískem. hrabůvka se 
totiž u svého ústí do Dřevnice 
začala rozlívat. hasiči nasadili 
výkonná čerpadla a odčerpá-
vali vodu do kanalizace. I pře-
sto ale došlo k mírnému vylití 
a bylo částečně zaplaveno na-
štěstí pouze několik zahrádek 
a dvorků u tamních domků. Ke 
stabilizaci situace na hrabůvce 
došlo 3. června v ranních hodi-
nách, kdy mohli hasiči konečně 
přestat s odčerpáváním vody. 
Noc předtím došlo navíc i k po-
klesu hladiny Dřevnice. Mora-
va sice kulminovala, ale z její 
strany nehrozilo městu již žád-
né nebezpečí. Přesto se mohli 
především majitelé sklepů ještě 
obávat komplikací, jelikož me-
teorologové předpovídali další 
deště. Nakonec se jejich před-
pověď ukázala sice jako správ-
ná, ale co do intenzity nenapr-
šelo tolik, aby to dramaticky 
zvedlo hladiny spodních vod.

hladina Dřevnice nako-
nec stoupla nad úroveň z roku 
2006, ale i tak existovala stále 
dostatečná rezerva díky proti-
povodňovým opatřením, která 
zajišťovala město před pohro-
mou.

za to patří dík především 
bývalému starostovi Stanislavu 
Mišákovi, který má hlavní zá-
sluhu na „opevnění“ Otrokovic.

celé protipovodňové opatře-
ní vyšlo na zhruba 270 milionů 
korun, z nichž přes 60 investo-
valo samo město Otrokovice. 
Nutno dodat, že se o výstavbu 
zasadily také významné firmy 
z Otrokovic. Například Barum 
continental investoval do hrází 
u Dřevnice necelých třicet mi-
lionů korun. Společnost toma 
zase zaplatila více než 165 mi-
lionů korun za modernizaci od-
padního systému ve městě. Prá-
vě u výše zmíněné hrabůvky 
čerpali hasiči vodu do kanaliza-
ce tomy. Mezi další významé 
investory patří pak České lesy 
či Ředitelství silnic a dálnic.

Přestože letošní velká voda 
nedosáhla ani úrovně z tragic-
kého roku 1997, znovu se uká-
zalo, že protipovodňová opat-
ření dělají z Otrokovic jedno 
z nejlépe chráněných měst ve 
střední Evropě.

 Michal Kratochvíl

Dokončení ze strany 1

Ve staré Kolonce pomáhali hasiči i sami obyvatelé vymetat vodu od domků, kde sahala místy po kotníky.

pracovníci Technických služeb včas a bezchybně instalovali dřevěné zátarasy do průchodů v betonových hrázích.

u Hrabůvky se střídaly směny hasičů i zástupců města, kteří monitorovali situaci a pomáhali s odčerpáváním vody.
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výsledky voleb do PsP v obvodu otrokovice
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky vyhrála v Otrokovicích ČSSD. Po sečtení výsledků ze 
všech 13 volebních okrsků získala 26,79 %.
Druhé místo si ziskem 18,32 % připsala ODS, další místa 
obsadily získanými 14,73 % tOP 09, 10,68 % Věci veřej-
né, 9,92 % KSČM a 6,74 % Strana Práv Občanů zEMa-
NOVcI. Ostatní volební uskupení zaznamenala méně než 
pětiprocentní úspěšnost.
zájem otrokovických občanů o volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky je téměř shodný s ce-
lorepublikovým průměrem. Svůj platný hlas přišlo v Ot-
rokovicích odevzdat 62,66 % voličů. celorepublikový 
průměr přitom činí 62,60 %.
Podle celkových výsledků hlasování v Čr zvítězila ČSSD 
s 22,09 %, následovaná ODS s 20,22 %, tOP 09 s 16,71 %, 
KSČM s 11,27 %, Věci veřejné získaly 10,88 %.

Filmový festival
V rámci 13. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže pro 
zrakově postižené děti radost tvořit ocenila otrokovická 
starostka radoslava Matuszková výtvarné dílo 5leté an-
drey Matulové s názvem Kočičí léto.
radost tvořit je jedním z doprovodných programů 50. roč-
níku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zlín. 
Výtvarné práce se v letošním roce věnovaly tématu „rok 
a 12 měsíců“. Soutěže se účastnily děti slabozraké, se 
zbytky zraku, nevidomé i hluchoslepé. I přes jejich značný 
hendikep vyzařovalo z prací malých umělců nadšení a vel-
ká fantazie. cílem akce je ukázat všem návštěvníkům, co 
dovedou vytvořit zrakově postižené děti a seznámit je se 
zvláštnostmi jejich výtvarného projevu.
Svá výtvarná díla představili v rámci festivalu v Otroko-
vické BESEDĚ také žáci otrokovických základních a ma-
teřských škol. Výstava s názvem film očima dětí byla 
inspirována probíhajícím zlínským filmovým festivalem 
a prezentovala díla věnující se především filmům Karla 
zemana. Oblíbenými filmy pro výtvarné ztvárnění se stali 
cesta do pravěku, Ukradená vzducholoď či Baron Prášil. 
Vystavené výtvarné práce dětí budou v předsálí Otrokovic-
ké BESEDy k vidění až do 25. června.

strom naděje posvětil otrokovický farář
U příležitosti 20. výročí založení občanského sdružení Na-
děje byl v polovině června vysazen Strom Naděje v zahra-
dě otrokovické pobočky. Paulovnii plstnatou posvětil farář 
Josef zelinka z farnosti sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Stromy Naděje jsou během letošního roku vysazovány na 
všech pobočkách občanského sdružení po celé republice.

aKtuálně z Města

více aKtualIt na www.otroKovIce.cz

otrokovice – Podpora za-
městnatelnosti absolventů 
škol v příhraničním regionu 
zlínského kraje a trenčian-
ského samosprávného kraje 
je hlavním cílem v činnosti 
nového centra odborného 
vzdělávání, které bylo počát-
kem června za účasti mnoha 
čestných hostů slavnostně 
otevřeno v prostorách Střední 
průmyslové školy Otrokovi-
ce. 
Nové prostory pro praktickou 
výuku poslouží žákům školy 
jak v rámci dalšího pokračo-
vání projektu pro vzájemné 
výměnné odborné stáže stu-
dentů SPŠ Otrokovice a SPŠ 
Partizánske, tak pro odbornou 
výuku studentů školy. Nové 
centrum má také významným 
potenciál při dalším vzdělá-
vání dospělých z různých fi-
rem a veřejnosti. 
„Žáci zde naleznou zcela nové 
prostory pro praktickou výu-
ku, navíc v patře je také mo-
derně vybavená přednášková 
místnost poskytující prostor 
pro pořádání nejrůznějších 
seminářů, školení a předná-
šek, vše s cílem maximální 
podpory zaměstnatelnosti bu-
doucích absolventů prakticky 
orientované střední školy,“ 

uvedla ředitelka školy Marie 
homolková. 
centrum odborného vzdělá-
vání ve Střední průmyslové 
škole Otrokovice bylo vybu-
dováno v rámci projektu Ope-
račního programu Přeshranič-
ní spolupráce Sr – Čr 2007 
- 2013. celkové náklady na 
výstavbu nové dvoupodlažní 
budovy včetně vnitřního vy-
bavení dosáhly 10 milionů 
korun, na jejichž financování 
se podílela EU, státní rozpo-
čet Čr a jako zřizovatel školy 
také zlínský kraj.

Slavnostního otevření no-
vého edukačního centra se 
spolu s hejtmanem zlínského 
kraje Stanislavem Mišákem 
a krajským radním pro oblast 
školství Josefem Slovákem 
zúčastnila také místostarostka 
Otrokovic libuše Škrabolo-
vá, zástupci plastikářských fi-
rem, Univerzity tomáše Bati 
ve zlíně, ředitel Plastikářské-
ho klastru Jaroslav toufar, 
zástupci dodavatelské společ-
nosti a také zástupci partner-
ské školy z Partizánského ve 
Slovenské republice.  (red)

sPŠ otevřela centrum odborného vzdělávání 

hod medicinbalem byl jednou z mnoha pestrých dis-
ciplín, kterých se minulý týden zúčastnily děti ze třetích, 
předškolních ročníků mateřských škol z Otrokovic. Ve 
sportovním areálu zŠ Mánesova na Bahňáku se jednotli-
vé kolektivy snažily o co nejlepší výsledky také ve skoku 
z místa, slalomovém běhu, střelbě hokejkou na branku 
i ve sprintu na atletické dráze. ve skoku do dálky i z místa, 
běhu člunkovém či ve střelbě na branku. zlaté medaile si 
odnesli Dinosauři z MŠ J. Jabůrkové, stříbro vybojovaly 
hvězdičky MŠ K. h. Máchy a bronz získala lvíčata z MŠ 
zahradní. (kra), foto Michal Kratochvíl

děti soutěžily na olympiádě škol

tradiční, již sedmý ročník 
setkání otrokovických 

seniorů připadl na čtvrtek 27. 
května. Nově se v tomto roce 
stali vzácnými hosty zástup-
ci seniorů a neziskových or-
ganizací partnerského města 
Dubnica nad Váhom.

Především pro zahraniční 
hosty byl po celý den připra-
ven bohatý program. Již od 
rána se seznamovali s mož-
nostmi, které město seniorům 
nabízí. Postupně se dozvě-
děli informace o nabízených 
službách i provozu zařízení 
Senior. Následovala návštěva 
všech jeho budov. Svou čin-
nost představily také kluby 
důchodců. Při prohlídce měs-
ta se mluvilo nejen o historii, 
ale také o jeho současném 
fungování. 

Seniory ve městě přivíta-
la starostka Otrokovic ra-
doslava Matuszková, která 
svou řeč zaměřila kromě so-
ciálních služeb také na téma 
partnerství a spolupráce obou 
měst. „těší mě, že společná 

setkání přispějí k posílení 
méně formálních vztahů, kdy 
se nesetkávají pouze hlavní 
představitelé měst, ale také 
lidé, kteří k sobě mají blízko 
a mohou si vzájemně předat 
zkušenosti a inspirovat se,“ 
uvedla. Její slova se naplni-
la. V odpoledním programu, 
při kterém vystoupili žáci zá-
kladní školy praktické a spe-
ciální následovaní skupinou 
radovan, došlo ke sblížení 
důchodců z Dubnice i Ot-
rokovic. Příjemné povídání 
o jejich aktivitách bylo slyšet 
u každého stolu. Na závěr si 
společně zazpívali i několik 
písní.

Město Otrokovice se o se-
niory stará, podporuje je 
a snaží se jim zabezpečit 
kvalitní zázemí i služby. Vítá 
také jejich zapojení do pro-
jektu Komunitního plánování 
sociálních služeb na Otroko-
vicku, prostřednictvím které-
ho předávají důležité podněty 
pro možná zlepšení.

 (kru)

otrokovické setkání seniorů

v charitě slavili
malí i velcí
Dvě služby charity sv. anež-
ky Otrokovice, Nový domov 
a terénní služba rodinám 
s dětmi, první červnový den 
uspořádaly Den dětí. 

akce je každoročně určena 
nejen pro děti, se kterými obě 
služby pracují, ale i pro děti 
z široké veřejnosti. I letos 
jsme pozvali děti ze školní 
družiny zŠ trávníky.

Bohužel nám letos nepřálo 
počasí, a tak musela být celá 
akce přesunuta do prostor 
Nového domova. I přes ome-
zené prostorové možnosti se 
nakonec povedla a děti svůj 
svátek oslavily trochu netra-
dičně.

Všechny děti, které se Dne 
dětí zúčastnily, si mohly za-
soutěžit v mlsání na niti, 
dále změřily své síly v chůzi 
na kelímkách, hodu na zají-
ce a hodu šipkami, vyrobily 
si náramek z korálků nebo 
zvířátko z moduritu. Nej-
větším lákadlem tohoto roč-
níku Dne dětí bylo karaoke 
a možnost vyfotografovat se 
jako Maková panenka nebo 
Krteček. 

Pro všechny byly připrave-
ny sladké odměny a hračky.

Doufáme, že se všem zú-
častněným celá akce líbila 
a že mají spoustu zážitků.

Stejně jako v předešlých 
letech nám s organizací 
Dne dětí pomáhali studenti 
ze Soukromé střední školy 
pedagogické a sociální ve 
zlíně.
 Bc. veronika halasová, dis.
 vedoucí nového domova
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oznáMení o PřeruŠení dodávKy el. energIe
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční sousta-
vy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude 
přerušena dodávka elektrické energie:
dne 30. 6. 2010 od 7.30 do 11.30 hodin
ulice a čísla popisná:
Družstevní 1310, 1311, 
Jiráskova 81, 194, 1330-1338, 
Komenského 248-255,  670, 911- 913, 1804, 
Obchodní 1321-1329, 
tyršova 257-269, 302, 330, 335, 352, 631, 632, 1079, 1136, 
třebízského 86, 95, 98, 99, 100, 146, 800, 
tř. tomáše Bati 90-93, 180, 328, 493, 596, 1343
dne 29. 6. 2010 od 7.30 do 11.30
Bezručova 1093, 1112, 1112a, 1168, 1189a, 1189B, 1190, 
1190a, 1190B, 1191a, 1191B, 1194, 1194a, 1195a, 1195B
Dr. E. Beneše 277, 278, 279, 304, 305, 310, 311, 513, 578, 
1015-1028, 1539
havlíčkova 375, 490, 562, 585, 773, 774, 1077, 1093, 1621
J. Jabůrkové 273, 283, 314, 380, 485, 489, 512
Nádražní 272, 1550
Olbrachtova 1169, 1170, 1188, 1188a, 1192, 1192a, 1193, 
1193a, 1196
tř. Osvobození 032, 1093a, 286, 1006, 1031, 1032, 1033, 1091, 
1092, 1092a, 1093 e.on česká republika, s. r. o.

Město Otrokovice vyhlašuje 
výBěrové řízení na 

PronájeM neBytových Prostor 
v objektu  č. p. 1342, nám. 3. května, Otrokovice o celkové 
výměře 227,35 m2 (vhodné jako restaurační zařízení) za násle-
dujících podmínek:
• doba nájmu: od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou
• nájemné:  minimálně 1 300 Kč/m2/rok
• nájemné bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne 

prvního měsíce příslušného čtvrtletí
• nájemné bude každoročně upraveno o % inflace za předcháze-

jící rok, která uvádí vždy počátkem roku ČSÚ. 
• nájemné nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním ne-

bytových prostor      
• uzávěrka výběrového řízení:  21. 6. 2010 v 9.00 hod.
• účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede: návrh ceny,  

předmět nájmu a  doloží xerokopii živnostenského oprávnění 
nebo xerokopii výpisu z obchodního rejstříku

• zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat 
žádnou z nabídek

Prohlídku předmětných prostor je potřeba předem dohodnout na 
tel.: 577 926 157, případně 602 788 515 (p. Dohnal).
Nabídky s uvedením předmětu činnosti a ceny za m2 a rok pře-
dají zájemci osobně nebo poštou v zapečetěné obálce s označe-
ním: „Výběrové řízení nám. 3. května 1342“ na adresu: 
tEhOS, s. r. o., p. Karel Skopal, ředitel společnosti, tř. t. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice. Bližší informace poskytne lenka 
Blahová, tel.: 577 926 156.

Posledních 13 dní zbývá otrokovickým neplatičům poplatku za 
komunální odpad k dostání své zákonné povinnosti bez sankce, 
poté jim radnice včas neuhrazený poplatek navýší o polovinu, ze 
480 na 720 korun.

„tento postup se nám zdá s ohledem na ostatní občany města, 
kteří si včas a řádně plní své povinnosti, jako spravedlivý,“ objas-
nil vedoucí ekonomického odboru otrokovické radnice Jaroslav 
Dokoupil s tím, že pokud poplatník neuhradil místní poplatek 
v některém z předešlých let, bude mu přijatá platba použita na 
úhradu dlužné částky z minulých let. Přestože byla řádná splat-
nost poplatku za komunální odpad poslední dubnový den, eviduje 
radnice ke konci května pohledávky za rok 2010 za 980 neplatiči 
ve výši 472 388 korun.

„Přestože nám zákon dovoluje navýšit neuhrazený poplatek až 
na trojnásobek, dáváme lidem poslední možnost úhrady tohoto 
poplatku bez sankce do konce června, poté přistupujeme k 50% 
navýšení,“ dodal Jaroslav Dokoupil. 

radnice se snaží od neplatičů dlužnou částku vymoci zákon-
ným způsobem, eviduje však i případy, kdy neuhrazení tohoto 
poplatku skončilo soudem nařízenou exekucí.  (svo)

Poslední možnost pro neplatiče

Partnerská dubnica oslavila 50 let udělení statutu města

tradiční soutěž naše město v květech a zeleni

upozornění pro milovníky knih
Městská knihovna Otrokovice upozorňuje uživatele služeb 
pobočky na Erbenově ulici, že v období školních prázdnin od  
1. 7. 2010 do 31. 8. 2010 bude odpolední provoz tohoto pra-
coviště omezen do 16 hod. Dopolední otevírací doba zůstává 
beze změny. hlavní knihovna je otevřena v provozních dnech 
i o prázdninách do 17 hod. Přejeme vám příjemné chvíle odpo-
činku s knihami z naší knihovny.  (kn)

Odbor životního prostředí MěÚ Otrokovice pod patronací starostky města radoslavy Matusz-
kové vyhlašuje 8. ročník soutěže „Naše město v květech a zeleni“. cílem této akce je podpořit 

aktivitu obyvatel našeho města ve zlepšování a zkrášlování svého okolí.
Účastníkem soutěže může být každý, kdo žije nebo podniká v Otrokovicích - soukromá osoba 
i podnikatelský subjekt. Předmětem hodnocení budou předzahrádky, okenní truhlíky, balkony 
a okolí podnikatelských objektů a institucí. Soutěž bude, již tradičně, rozdělena do tří kategorií:

a - květinová výzdoba oken a balkonů bytových domů
B - květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů (okna, balkony, zahrady)
c - výsadba a údržba zeleně u podnikatelských objektů a institucí

Soutěž bude hodnocena v období od 1. června do 31. srpna 2010 komisí složenou ze zástupců měs-
ta, odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice, komise životního prostředí při radě města Otro-
kovice a technických služeb Otrokovice s. r. o. Oceněna budou tři místa v každé kategorii a jména 
oceněných budou zveřejněna v Otrokovických novinách a na internetových stránkách města.
Do soutěže budou zařazeni zájemci, kteří se sami přihlásí (písemně na adrese: Městský úřad, odbor 
životního prostředí, úsek městské zeleně, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice nebo e-mailem 
na adrese zahradnickova@muotrokovice.cz), ale také účastníci přihlášení z podnětu jiného občana 
nebo samotné komise.
 Všem příznivcům květin a zeleně přeje hodně úspěchů v soutěži 
 odBor žIvotního Prostředí Městského úřadu v Otrokovicích.

z jednání rady Města otroKovIce (rMo)

rMo dne 24. 5. 2010 vzala na vědomí :
• Výroční zprávy obchodních spol.: MPO, s.r.o., Otrokovická BESEDa, s.r.o., tEhOS, s.r.o., za 

rok 2009 včetně výroku auditorů, zprávy dozorčích rad o činnosti rad za rok 2009 a o přezkou-
mání roční uzávěrky a rozhodnutím jediného společníka těchto společností schválila: řádnou 
uzávěrku, hospodářský výsledek a způsob rozdělení zisku za rok 2009,

• Výroční zprávu Městského úřadu Otrokovice za rok 2009.

rMo dne 7. 6. 2010 schválila:
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování služeb tSO, s. r. o. pro město Otrokovice (předmětem 

smlouvy je navýšení finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění kvalitní údržby zeleně 
a některých dalších prací souvisejících s úklidem města vzhledem ke zvýšeným nákladům na 
letošní zimní údržbu),

• poskytnutí grantu ve výši 50 000 Kč, v souladu se Směrnicí města Otrokovice o poskytování 
grantů a dle doporučujícího návrhu grantové komise,

• poskytnutí dotace MŠ Klubíčko tlumačov, s.r.o., na částečnou úhradu nákladů na stravování dětí 
s trvalým bydlištěm v Otrokovicích ve výši 10 Kč na dítě v r. 2010,

• poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 24 500 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 
SDh Otrokovice na jednorázovou akci „Oslavy 120 let založení SDh Otrokovice“,

• poskytnutí účelových finančních dotací na jednorázové akce pro sportovní a mládežnické organi-
zace na další období  r. 2010 v celkové výši 34 200 Kč,

• užívání veřejného prostranství za účelem zřízení restaurační zahrádky u provozovny la Pizzeria  
na nám. 3. května 1820 s dobou provozování od 9. 6. do 30. 9. 2010,

• doporučení odboru majetku, aby v návrzích pro zMO uvádělo s účinností od 15. 6. 2010 částky 
za úplatné zřízení věcných břemen pro vedení inženýrských sítí  budovaných podnikatelskými 
subjekty na poz. města takto:

              - za zřízení věcného břemene pro vedení podzemních inž. sítí 120 Kč/bm
              - za zřízení věcného břemene pro případy práva průchodu a průjezdu     
                1 000 Kč/bm,
upraveny byly podmínky a termíny platby a způsob konečného vyúčtování (potřebné informace 

podá odbor majetku MěÚ),
• časový plán oprav a rozvoje budovy MěÚ na nám. 3. května č. p. 1342 v letech 2011-2014 v zá-

vislosti na schválený rozpočet města, 

vzala na vědomí:
• nová Pravidla pro poskytování sociálních služeb v SENIOru Otrokovice s účinností od 7. 6. 

2010 (k dispozici v SENIOru i na odboru sociálním MěÚ),
• doporučení komise pro udělení ceny města Otrokovice v r. 2010.
 
 libuše ŠKraBolová, místostarostka města otrokovice

Místostarostka otrokovic libuše Škrabolová předává dar obča-
nů otrokovic primátorovi Dubnice Jozefu Gašparíkovi.

dubnica n./v. - Poblahopřát 
ke kulatému výročí udělení sta-
tutu města přijela do partner-
ského města Otrokovic - Dub-
nice nad Váhom místostarostka 
Otrokovic libuše Škrabolová. 
ta spolu s Ženským pěveckým 
sborem nejen předala vedení 
Dubnice keramické umělecké 
dílo, ale také pod taktovkou mi-
stra zimáka přednesla s ostat-
ními členkami ŽPS hudební po-
zdravení obyvatel Otrokovic.
Dubnica je sice teprve 50 let 
městem, ale první zmínka 
o Dubnici nad Váhom je dato-
vána do roku 1193, kdy je měs-
to poprvé zmíněno jako „terra 
Dubnicze“.   (kra)
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otrokovice - Druhý ročník 
charitativního koncertu ve 
prospěch sdružení Šance se 
uskutečnil ve středu 19. května 
v sále Otrokovické BESEDy. 
Úderem 17. hodiny se sál zapl-
nil návštěvníky, kteří se přišli 
potěšit vystoupením začínají-
cích mladých umělců a dětí ze 
základních škol. 

Po příchodu a zaplacení dob-
rovolného vstupného dostali di-
váci jako vzpomínku na letošní 
koncert zápichy do květináčů. 
ty pro tuto příležitost vytvoři-
ly ve výtvarných dílnách děti 
ze základní umělecké školy 
pod vedením Mgr. Světlany 
Macákové a Mgr. Marie ra-
kové. Přítomné uvítaly tance, 
písně a říkadla folklorního 
souboru Dřeváček ze základní 
školy t. G. Masaryka v po-
řadu „hráli jsme si, hráli“, 
které s dětmi nacvičily paní 
učitelky Mgr. Dana Novotná 
a PhDr. taťána Mynářová. 

Dále se představily děti ze 
zŠ praktické a zŠ speciální. 
Jejich vystoupení plné vese-
lých tanců a písní vzniklo pod 
vedením pedagogů PaedDr. 
Marie Prekopové, Mgr. Pet-

ra Navrátila, lenky Gazdové 
a Dany huslíkové. 

Paní učitelka Irena Pařenico-
vá připravila vystoupení smyč-
cového souboru Šporclata ze 
základní umělecké školy, na 
nějž navázali starší žáci, kte-
ří divákům nabídli kapku ze 
džbánku vážné hudby. 

Vystoupení dětí zŠ Máneso-
va připravil Mgr. Pavel Jordán. 
Koncert byl zakončen písněmi 
v podání hudebního souboru 
zvoneček ze základní školy 
t. G. Masaryka pod vedením 
Mgr. hany zvoníčkové. 

Velký dík patří všem dětem 
za snahu a skvělé výkony na 
jevišti, pedagogům za jejich 
trpělivost v průběhu nácviku, 
paní učitelce Mgr. Sylvě Štal-
machové za pomoc při organi-
zaci koncertu a pracovníkům 
BESEDy za zajištění sálu. le-
tošní charitativní koncert vyne-
sl ve prospěch sdružení Šance 
5 814 Kč. 

Sdružení Šance pracuje při 
hemato-onkologickém oddě-
lení Dětské kliniky fakultní 
nemocnice a lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci a snaží se humanizo-

vat náročnou protinádorovou 
léčbu dětí od počátku nemoci 
přes její průběh až k zapojení 
do běžného života. Jejím cí-
lem je mimo jiné zajistit nad-
standardní vybavení lůžkové 
a ambulantní části oddělení, 
pomoci zdravotnickému pra-
covišti zabezpečit diagnostické 
a léčebné pomůcky, přístroje 
a zařízení, zlepšit vzájemnou 
spolupráci rodičů nemocných 
dětí s ošetřujícím personálem 
a rodičů navzájem, pomoci ne-
mocným dětem v době pobytu 
na oddělení a usnadnit jejich 
návrat do běžného života či na-
plnit volný čas dětí i rodičů bě-
hem jejich pobytu na oddělení 
pořádáním různých akcí. 

Novinkou v činnosti sdruže-
ní jsou keramické dílny. Jeden 
z výrobků dětí se stal také da-
rem pro organizátory středeč-
ního koncertu. III. ročník se 
uskuteční v květnu 2011. Jste 
srdečně zváni, přijďte se na 
nás podívat, potěšte se výko-
ny nastupující mladé genera-
ce a staňte se součástí krásné 
myšlenky.
 Mgr. hana zvoníčKová,
 ZŠ TGM otrokovice

Velkým úspěchem se mohou pochlubit barmani z tréninko-
vé kavárny café Naděje. Spolu s mnohými dalšími soutě-

žícími z celé republiky se 3 z nich v polovině května zúčastnili 
soutěže Barman roku 2010. Soutěž pořádali pracovníci z Ne-
tradiční kavárny Slunečnice ve zlíně.

V soutěži o nejlepší koktejl usilovali barmani ze 16 chrá-
něných a tréninkových kaváren v celém Česku. Nejlépe se 
umístili pracovníci zlínské Slunečnice a klienti z café Naděje 
v Otrokovicích. za Naději Otrokovice soutěžil v kategorii ne-
alkoholických drinků Vlasťa Jebavý, Jan Paták a Petra chme-
lová. Prvnímu jmenovanému se podařilo  získat 1. místo se 
smetanovým nápojem - tropický sen. V této kategorii  bylo 
23 nápojů. 

tento i mnohé další nápoje vám namícháme v café Naděje 
– budova SENIOrU c, tř. Spojenců 1840. těšíme se na vaši 
návštěvu.
  Mgr. Pavel stuchlíK, sociální pracovník

charitní pečovatelská služ-
ba v našem městě působí 

již roku od 1993 jako součást 
charity sv. anežky Otrokovi-
ce. Jejím cílem je umožnit se-
niorům a lidem se zdravotním 
postižením zůstat doma, v pro-
středí, které důvěrně znají.

Pro každého člověka, ob-
zvláště v nelehké životní situa-
ci, je důležité zachování vlast-
ního životního stylu. Proto naše 
služba pomáhá se zvládnutím 
základní péče o osobu a do-
mácnost uživatelů na základě 
jejich individuálních potřeb. 

charitní pečovatelská služba 
má ve své nabídce služeb po-
moc při oblékání, osobní hy-
gieně, základní péči o vlasy a 
nehty, donášku a podání jídla a 
tekutin, pomoc při úklidu byto-
vých i nebytových prostor, při 
praní a žehlení prádla, při zajiš-
tění nákupu nebo jiných drob-
ných pochůzek, doprovodu k 
lékaři, do školy, zaměstnání, 
na úřady dle přání uživatele. 

Dále při chPS funguje 
Půjčovna kompenzačních a 
zdravotních pomůcek. Díky 
dárcům se každý rok daří půj-
čovnu rozšířit o několik no-

vých pomůcek. Půjčujeme 
elektrické polohovací postele, 
invalidní vozíky, chodítka, vy-
prazdňovací židle, novinkou 
jsou signalizační náramky pro 
seniory k snadnějšímu přivolá-
ní pomoci, aj.).

Není to však pouhé poskyto-
vání smluvených úkonů, sna-
žíme se, aby naše spolupráce s 
uživateli byla založena na vzá-
jemné důvěře, abychom byly 
současně i psychickou pomocí 
a podporou v těžkých životních 
chvílích. 

charitní pečovatelská služba 
poskytuje své služby zejména 
na území města Otrokovice. 
tým pracovníků je tvořen pe-
čovatelkami, sociální pracov-
nicí a vedoucí. Více informací 
o organizaci i samotné službě 
získáte na www.otrokovice.ca-
ritas.cz. Případně můžete kon-
taktovat vedoucí služby na tel.: 
739 139 323, 576 771 535 či 
e-mailem: chps@otrokovice.
charita.cz
Naši činnost dlouhodobě pod-
porují: MPSV Čr, město Otro-
kovice a další dárci.
Ing. Pavla nesrstová,
Charitní pečovatelská služba

otrokovice - zbývá 210 dnů, 
a ještě 1 978 otrokovických 
řidičů si nevyměnilo řidičské 
průkazy. za měsíc květen tuto 
povinnost splnilo 125 osob. 
Přesto, že se jedná o vysoké 
číslo, do konce roku by v tomto 
tempu nedošlo k výměně všech 
oprávnění.

Povinná výměna se týká 
průkazů vydaných v období od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 
2000. Jejich držitelé jsou po-
vinni vyměnit je nejpozději do 
31. prosince 2010.

K získání nového dokla-
du opravňujícího k řízení je 
nutné vyplnit žádost o vydání 
řidičského průkazu, kterou 
žadatelé obdrží na pracovišti 
odboru evidenčně-správního 
v přízemí 2. budovy Městské-
ho úřadu Otrokovice. Dále s 
sebou musí mít platný doklad 
totožnosti (občanský průkaz 
nebo pas), aktuální průkazo-
vou fotografii o rozměrech 3,5 
x 4,5 cm a ŘP, který podléhá 

povinné výměně. tento úkon 
je osvobozen od správního 
poplatku vyjma případů, kdy 
důvodem výměny je změna 
údajů nebo je řidičský průkaz 
poškozený. Pak činí správní 
poplatek 50 Kč.

Řidiči také často zapomína-
jí, že vedle platného řidičské-
ho průkazu musí mít u sebe 
při řízení motorového vozi-
dla doklad o zdravotní způ-

sobilosti. Držitelé řidičských 
oprávnění starší šedesáti let se 
musejí podrobovat pravidel-
ným lékařským prohlídkám. 
ty mohou absolvovat nejdří-
ve 6 měsíců před a nejpozdě-
ji v den dovršení 60, 65, 68 
let. Od 68 let je tato prohlíd-
ka nutná každé 2 roky. Více 
informací získáte na www.
vymentesiridicak.cz, nebo na 
telefonu 577 680 239.  (red)

Práce zuzany Bahulové z Otrokovic, studentky Univer-
zity tomáše Bati ve zlíně, uvidí lidé z celého světa od  

12. června v Galerii Katapult na Mezinárodním veletrhu mo-
derního a současného umění ve švýcarské Basileji.

Nadaná posluchačka 4. ročníku fakulty multimediálních 
komunikací bude vystavovat rozměrná plátna a promítat ani-
mace, které vytvořila pod vedením pedagogů zmíněné fakulty. 
Půjde například o videoklip zastávka u Brna pro skupinu the 
tap tap nebo animaci Žena na píseň Jaromíra Nohavici.

zuzana má za sebou již řadu úspěchů. z rukou ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy převzala ocenění Erasmus 
Student label 2009, které se udílí studentům za zajímavé pří-
běhy popisující jejich zkušenosti se studijním pobytem v za-
hraničí v rámci programu Erasmus. absolvovala dvě výtvarná 
sympozia v curychu a v cully. Je držitelkou několika ocenění 
jako Ostrava Picture, 26 nejtalentovanějších studentů UtB či 
Noc filmových nadějí.

Mezinárodního veletrhu se účastní již v rámci druhé studijní 
stáže, což pouze potvrzuje její kvality. Na jejím příkladě se 
ukazuje, že stáže v zahraničí mají blahodárný vliv na studenty 
a rozvíjejí jak jejich profesní, tak i jazykové schopnosti.

Práce zuzany Bahulové mohli zájemci vidět i v Otrokovi-
cích. autorka je zde představila v rámci výstavy Multiart, ko-
nané na podzim loňského roku.  (kru)

zlato pro café naděje charitativní koncert přispěl sdružení Šance

téměř dva tisíce řidičů ještě nemá nový řP

charitní pečovatelská služba 
nabízí služby seniorům i postiženým

studentka z otrokovic prezentuje svou
uměleckou práci ve švýcarské Basileji
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otrokovice - Postřik proti komárům aplikovala speciali-
zovaná firma počátkem června v některých částech města. 
Dezinsekční auto projelo nejvíce ohroženými místy, kde se 
po povodních dlouho držela voda, a to částí Baťova i sídlišť 
Střed a trávníky. Postupně, v dalších fázích dezinsekce, 
mohou být ošetřeny i jiné části, kde si to situace vyžádá. 

Prostorový postřik, který vytváří oblak kapének obsahu-
jící insekticid v roztoku, je proti komárům vysoce účin-
ný a rychlý. Ihned po aplikaci jsou omráčeni a následně 
usmrceni. Při tomto zásahu je minimálně ohroženo životní 
prostředí.

Město Otrokovice se potýká každým rokem s velkým 
množstvím komárů. V letošním roce bude situace zhorše-
na vlivem povodní a dlouhodobě stojící vody na polích. 
z rozpočtu města jsou ročně uvolňovány prostředky na 2-3 
postřiky. Na první postřik, který je v režii zlínského kraje, 
tak postupně navážou další opatření města.  (red)

OtrOkOvické
nOviny6

otrokovice - Mladí hasiči 
z celého okresu zlín bojovali 
15. a 16. května na stadionu 
Jiskry Otrokovice v jarní čás-
ti okresního kola hry Plamen. 
Mezi 43 družstvy byl i zá-
stupce našeho města - mladí 
hasiči SDh Kvítkovice. Své 
5. místo průběžného pořadí 
po podzimním kole se snažili 
vylepšit v disciplínách jarní 
části a dosáhnout na umístění 
na bedně, nejlépe do 2. místa, 
které ještě zajišťuje postup do 
krajského kola. V sobotních 
disciplínách se dařilo přiblížit 
k postupu a zvláště 1. místo ve 
štafetě požárních dvojic, které 
přineslo nominaci na výběro-
vou soutěž o Pohár ředitelky 
záchranného sboru zlínského 
kraje, skýtalo slušnou naději. 
Nedělní nepřízeň počasí a tech-
nické problémy pořadatele jen 
zvyšovaly nervozitu před po-
slední disciplínou – požárním 
útokem. Na druhé místo mohlo 
dosáhnout ještě pět týmů. Klu-
ci z Kvítkovic ve svém prvním 
pokusu chybovali  a skončili 
až na devátém místě. Druhé 
pokusy byly z důvodu neustále 
se zhoršujícího počasí zrušeny, 
a tak již nebyla možnost nápra-
vy. Na domácí tým zbyla „jen“ 
bramborová medaile za celko-
vé 4. místo. 

trochu zklamání si však 
vynahradili v soutěži jednot-
livců o Pohár starostky města 
Otrokovice, kde zabodovali na 
60metrové trati s překážkami. 
Patřili k nejrychlejším a tomáš 

Šůstek krásným časem 16,08 
sekundy tento pohár za první 
místo získal a zachoval ho na 
domácí půdě.

Kvítkovičtí dobrovolní ha-
siči se však nespecializují 
pouze na sportovní výkony, 
ale starají se také o kulturní 
vyžití a zachování tradic, jako 
jsou například stavění a káce-
ní máje. a právě kácení máje 
patří poslednímu květnovému 

víkendu. letos po více než tři-
ceti letech opustila májka kvít-
kovských hasičů své obvyklé 
místo v prostorách zbrojnice 
a byla postavena v parku u kos-
tela v Kvítkovicích.  

„Po celý měsíc se u ní schá-
zela mládež a bedlivě ji střežila 
před vetřelci ze sousedství. Na 
sobotu 29. května bylo objed-
náno hezké počasí a připraven 
program, občerstvení a pro děti 

soutěžní a  zábavné odpoledne. 
Vše se úspěšně vydařilo. Vy-
stoupení při kácení bylo oce-
něno potleskem mnoha diváků 
a odpolední radost v očích dětí 
byla tou největší odměnou pro 
všechny, kteří tento den při-
pravovali. těšíme se po tomto 
úspěchu na příští rok, kdy zase 
zkusíme štěstí a májku znovu 
postavíme,“ uvedl za ShD Kvít-
kovice Martin holčík.  (red)

Promítání filmů s polskou tematikou, 
vernisáž výstavy Desetiletí solidari-

ty i koncert z díla fryderyka chopina, 
to byla náplň Dne polské kultury, který 
připravilo město Otrokovice ve spolu-
práci s Generálním konzulátem Polské 
republiky v Ostravě a Otrokovickou 
BESEDOU.

V letošním roce slaví Otrokovice čtyři 
roky partnerství s polským zawadzkim. 
Na důkaz dlouhodobé spolupráce a pro 
rozšiřování vztahů s Polskem byl na pá-
tek 21. května připraven bohatý kulturní 
program věnovaný polské problematice. 
Důležitou součástí programu se stala 
vernisáž výstavy „Desetiletí solidarity 
1979 – 1989“, která zachycuje histo-
rii polského hnutí Solidarita a mapuje 

polskou cestu ke svobodě. Výstavou se 
prolínají dva základní motivy: požada-
vek politické, tedy národní suverenity 
Polska a požadavek dělnické samo-
správy. První je formulací politického 
programu hlavních opozičních skupin. 
Druhý prostupuje polskou společností 
ruku v ruce s fenoménem Solidarity, 
tedy Nezávislým samosprávným odbo-
rovým svazem. Věcné a stručné popisy 
vývoje v daném období doplňují ilustra-
tivní citace z dokumentů a pamětnické 
vzpomínky. Ústřední místo na všech pa-
nelech zaujímají velké fotografie.

Vernisáž zahájila starostka města Ot-
rokovice radoslava Matuszková, která 
přivítala vzácné hosty i návštěvníky vý-
stavy a krátce promluvila o spolupráci 

a přátelských vztazích s Polskem. Ná-
sledoval projev konzula Piotra Wardaka 
z Generálního konzulátu Polské repub-
liky v Ostravě. Společně se pak zapsali 
do pamětní knihy. „Naplňuje mne vel-
kou radostí, že se podařilo uspořádat pro 
naše spoluobčany v rámci Dne polské 
kultury výstavu znázorňující stěžejní 
momenty z historie polské Solidarity. 
zejména pro děti a mládež tato výsta-
va může být v mnohém objevná. Je naší 
povinností připomínat si historické kro-
ky, které vedly k nastolení demokracie 
nejen u nás, ale i u našich sousedů. Jmé-
nem města vyslovuji velký dík Gene-
rálnímu konzulátu Polska za to, že díky 
jejich vstřícnosti jsme mohli tento počin 
realizovat,“ uvedla starostka.

Vernisáž byla obohacena také o hu-
dební vystoupení. Věra a Marek Ob-
držálkovi, kteří hráli na příčnou flétnu 
a klavír, zaujali přítomné Mazurkou 
Mieczyslawa Karlowicze a Španěl-
ským tancem Moritze Moszkowskiho.

Milovníci vážné hudby mohli na-
vštívit koncertní sál Společenského 
domu na Baťově, kde od 18 hodin 
zněla hudba fryderyka chopina v po-
dání významného polského klavírního 
virtuosa Michala Korzistky. Průvodní-
ho slova se ujala Malgorzata Mendel-
Miśka.
Pro příznivce filmových pláten byly 
v průběhu dne připraveny polské filmy 
Miluj a tancuj a zítra jdeme do kina.
 Mgr. lenka KruPKová

hasičská mládež bojovala o postup a poháry

den polské kultury mapoval také cestu solidarity ke svobodě severních sousedů

Komáry likvidují účinné postřiky vichřice urvala střechu a lámala stromy

Model klub Otrokovice ve 
spolupráci s DDM Sluníčko 
a městem Otrokovice uspořá-
dal za ideálního jarního počasí 
1. - 2. května Setkání lodních 
modelářů na Štěrkovišti.
Od sobotního rána se zača-
li sjíždět modeláři a na vodě 
se to začalo hemžit různými 
modely motorových lodí, pla-
chetnic a bylo vidět i několik 
pěkně létajících hydroplánů. ti 
nejvytrvalejší si mohli zajezdit 
až do pozdních nočních hodin, 
kdy hladinu osvítil blikající 
maják a krásně osvětlené lodní 
modely.
V neděli dopoledne vyjelo opět 
na vodu mnoho lodí  a mezitím 
ještě přijela řada dalších mo-
delářů se svými modely, které 
předvedli mnohým divákům, 
kteří po celé dva dny sledovali 
dění na vodě.
Během těchto dvou dnů se sje-
lo celkem 46 modelářů, z toho 
16 modelářů do 18 let, kte-
ří předvedli 66 modelů lodí a 6 
hydroplánů.
Model klub Otrokovice dě-
kuje městu Otrokovice, všem 
sponzorům za pomoc při po-
řádání této akce a modelářům 
za ohleduplnost při jízdách po 
celé dva dny. těšíme se na dal-
ší setkání v Otrokovicích, které 
se uskuteční 11.-12. září. Více 
informací na www.bajdamo-
del.com.

zdeněk sirný,
Model KluB otrokovice

Po Štěrkovišti se 
proháněly modely 
lodí i hydroplánů
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Děti si při kácení máje zpestřily chvíle netradičním rybolovem dřevěných kapříků.

otrokovice - Krizovou si-
tuaci museli v sobotu řešit 
hasiči v Otrokovicích. Kvůli 
silné vichřici při noční bouřce 
odletěla část střešní krytiny 
v SENIOru B. Silné poryvy 
větru nevydrželo ani několik 
stromů.

„Po 9 hodině večerní ozná-
mily pracovnice SENIOru, 
že na jedné z budov došlo 
vlivem silného větru k utrže-
ní přibližně třetiny plechové 
střechy. Na místo ihned vy-
razily jednotky dobrovol-
ných i profesionálních hasičů 
z Otrokovic. hasiči nejdříve 
odstranili část krytiny, kte-

rá na budově zůstala viset, 
a poté pokračovali v dalších 
záchranných pracích. Ve 
spolupráci s pracovníky SE-
NIOru evakuovali obyvatele 
z třetího patra do náhradních 
ubytovacích prostor v niž-
ších patrech do volných bytů 
i odlehčovacího pokoje, aby 
nedošlo k jejich zranění a zů-
stali v suchu a teple,“ uvedla 
tisková mluvčí města Otroko-
vice lenka Krupková s tím, 
že na chybějící část střechy 
hasiči upevnili velké plachty, 
které budou dočasně bránit 
zatékání do objektu. 

„Sobotní noc byla plná 

hrůz, ale díky profesionální-
mu a rychlému zásahu hasičů 
se vše podařilo zvládnout. 
Velmi pomohli také strážníci 
Městské policie Otrokovice 
i státní policisté, kteří byli na 
místě spolu s hasiči,“ doda-
la ředitelka SENIOru Ivana 
Vardanová. Do akce se zapo-
jila také společnost tEhOS, 
která vyslala na místo klempí-
ře a poskytla vysoušeče, které 
mají pod střechou zabránit 
částečnému zatékání vody.

záchranné i odklízecí práce 
organizovalo oddělení krizo-
vého řízení a obrany MěÚ Ot-
rokovice.  (kra)
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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
19. 6. 9-12 a 13-16 hod.
den otevřených dveří na doPravníM hřIŠtI

Jízda na všem, co má kola, překážky, velké deskové hry, skládání puzzle, 
tančící kobereček, výtvarné aktivity, jízda ve šlapacím autě. V případě nepřízně 
počasí se akce ruší. Vstupné: 10 Kč

25.-26. 6., 9 hod., Sokolovna Otrokovice
120 let sBoru doBrovolných hasIčŮ otroKovIce
Sbor dobrovolných hasičů Otrokovice pořádá oslavy 120 let od založení sboru. 
Při této příležitosti proběhnou ukázky a výstava techniky v sokolovně v pátek 
mezi 9. až 14. hod. a v sobotu mezi 9. až 13. hod. Přijďte se podívat a popřípadě 
rozšířit naši členskou základnu! 

sobota 26. 6., 7 hod., rekreační oblast Štěrkoviště
MoravIaMan
Mezinárodní závod v dlouhém triatlonu – 3,8 km plavání, 180 km jízda na kole, 
42,2 km běh. Součástí závodu je i štafeta a dětský Moraviaman. Pořádá tri-Max 
Sport team.

2.- 4. 7., nový stadion Otrokovice
BoheMIa world cuP 2010
Světový pohár ve střelbě z kuší, pořádá oddíl polní kuše tJ Jiskra Otrokovice.

9.-13. 7., tenisové kurty tJ Jiskra Otrokovice
o Pohár Města otroKovIce 2010
tenisový turnaj mužů a žen, pořádá tenisový oddíl tJ Jiskra Otrokovice.

La Pizzeria
    Otrokovice

• nová nekuřácká pizzerie
• těstoviny, saláty, poháry, dezerty
• vše z čerstvých, kvalitních surovin k tomu určených

www.la-pizzeria.cz     náměstí 3. května, naproti Charitě sv. Anežky
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otrokovická Beseda, s. r. o., jako nájemce nebytových 
prostor města otrokovice vyhlašuje

výBěrové řízení na PodnájeM 
neBytových Prostor

v objektu Otrokovické BESEDy, nám. 3. května 1302, Otro-
kovice o celkové výměře 105 m2 a venkovního skladu 9 m2 za 
následujících podmínek:

Nebytové prostory jsou určeny jako hostinská provozovna 
(nekuřácká restaurace, kavárna, cukrárna, pizzerie apod).

doba podnájmu: od 1. 10. 2010 na dobu neurčitou.

úhrada za podnájem: minimálně 1 600 Kč/m2/rok bez DPh

Vedle úhrady za podnájem budou hrazeny úhrady za plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových 
prostor (vč. úhrady za všechny druhy spotřebovaných energií 
a vody).

Úhrady za podnájem a zálohy úhrad za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním pronajatých nebytových prostor bu-
dou hrazeny pravidelně měsíčně.

Výše úhrady za podnájem bude automaticky každoročně upra-
vena o % inflace za předcházející rok, která uvádí vždy počát-
kem roku ČSÚ.

Upřednostněni budou zájemci, kteří nabídnou v rámci své čin-
nosti také zajišťování občerstvení a cateringu při akcích Ot-
rokovické BESEDy, (příp. zajišťování provozu turistického 
infocentra v rámci předmětných nebytových prostor.)

Uzávěrka výběrového řízení je dne 13. srpna 2010 v 9 hodin, 
rozhodující je okamžik doručení nabídky na níže uvedenou 
adresu.

O výběru podnájemce rozhoduje rada města Otrokovice, jako 
orgán vlastníka budovy Otrokovické BESEDy. zadavatel si 
vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou 
z doručených nabídek.

Prohlídku předmětných prostor je třeba dohodnout předem na 
tel. 571 118 102 nebo 724 411 238.

Účastník výběrového řízení ve své nabídce uvede: návrh výše 
úhrady za podnájem, účel podnájmu (jaký typ hostinské pro-
vozovny chce provozovat) a doloží kopii svého živnostenské-
ho oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku, z níž 
vyplývá, že je oprávněn předmětnou činnost provozovat.

Písemné nabídky v zalepené obálce s označením „Výběrové 
řízení restaurace Beseda“ zájemci předají osobně nebo zašlou 
poštou na adresu:
Otrokovická BESEDa, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice.

divadelní soubor tyjátr uspěl na přehlídce ve hvozdné

hned dvě ceny si přivezl soubor tyjátr, působící při Otrokovické BESEDĚ, z 10. 
ročníku prestižní přehlídky divadelních souborů hrajících pro děti s názvem hvozdenský měšec 
plný pohádek 2010. Obě ceny získali otrokovičtí ochotníci za inscenaci pohádky Kdo se bojí, 
nesmí do lesa. První, za nejlepší mužský herecký výkon, obdržel lukáš laciga za roli chytrolína 
a druhou za nejlepší výpravu si odvezli lukáš laciga a Dušan Mikeštík. Gratulujeme a děkujeme 
za zdařilou reprezentaci Otrokovické BESEDy i města.  (hus)

Pokladna v měsíci červenci a srpnu otevřena od 8 do 16 hodin. 
Přejeme hezké léto!

Připravili jsme ve spolupráci s Evou Urbanovou prázdninové 
cvičení od 15. 7 do 24. 8. vždy od 19 do 20 hod. a ve spolu-
práci s Jitkou Svobodovou zUMBa Párty 16. 7. a 19. 7. od 
18.30 do 20.30 hod. ve velkém sále. Podrobnější informace  
v předprodeji vstupenek 571 118 103.

Pro milovníky folklorní muziky v podání jed-
noho z nejznámějších souborů je naplánován 
koncert cimbálové muziky hraDIŠŤaN do 
sálu Otrokovické BESEDy. hraDIŠŤaN s 
uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k 
nejznámějším moravským cimbálovým kape-
lám. Je ojedinělým hudebním tělesem s vyso-
kou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním re-
pertoárem, který v počátcích vycházel zejména 

z folkloru. Více informací naleznete na www.
hradistan.cz. 
Muzika  se představí v sestavě:  
Jiří Pavlica, alice holubová, David Burda, 
Milan Malina, Michal Krystýnek, roman Gill             
a Dalibor lesa.
Vstupenky v ceně 200 Kč jsou již v prodeji  
v pokladně Otrokovické BESEDy.  (jh)

otroKovIcKá Beseda InForMuje

hradIŠŤan přijede v říjnu do Besedy

otrokovická Beseda vás zve v neděli 20. června od 15 hodin na

na náměstí 3. května (v případě nepřízně počasí v sále Otrokovické BESEDy),
kde zazní různorodé hudební žánry.

Vystoupí kapely: 

Mladé Plíce, agnes coMPadres, jacKye a BaBolaM.
Partnerské město Dubnica nad Váhom vysílá na koncert hosta - skupinu Picture of the day.

Občerstvení a skákací hrad pro děti zajištěny.
vstup volný

koncert k evropskému dni hudby

v pátek 8. října od 19 hodin



OtrOkOvické
nOviny8

úPravy Brýlových 
čočeK

V minulých číslech ON jsme 
si řekli, že se vyrábějí brýlové 
čočky skleněné a plastové.

Dnes si povíme něco o jejich 
úpravách. až na výjimky to bude 
platit pro obě skupiny čoček.

Jedním z kritérií dělení je tzv. 
index lomu. Nebudu zabíhat do 
technických podrobností, ty rád 
vysvětlím ev. zájemcům osobně. 
Pro ostatní je důležitá informace, 
že různý index lomu způsobuje, 
že čočka o stejné dioptrické hod-
notě – např. – 9,0 Dpt může mít 
okrajovou sílu (tloušťku) 4 mm, 
ale také 17 mm. to se samozřej-
mě projeví na vzhledu brýlí (es-
tetika) i na jejich váze (pohodlí).
Samozřejmě též na ceně, která se 
může pohybovat v rozmezí 200 
až 1 200 Kč.

Vzhled čočky a její vlastnosti 
se velmi změní též nanesením 
tzv. povrchových vrstev. téměř 
vždy se jedná o vakuově nanese-
né, velmi tenké vrstvy různých 
kovů. tyto vrstvy jsou tak tenké, 
že je přes ně vidět a způsobují 
např. to, že částečně nebo úplně 
odstraní nežádoucí rušivé odrazy 
světla, které dobře znají všichni, 
kdo nosí brýle. Nositel to pozná 
na zrakovém pohodlí, ostatní to 
poznají podle lehkého barevné-
ho odstínu, který má nositel  na 
brýlích a dle toho, že hezky vidí 
jeho oči. Neruší odrazy světla.
Většinou se jedná o dvě základní 
barvy: modrá a zelená. tato vrst-
va se označuje jako antireflex 
a může být jednoduchá (jedna 
vrstva) až dvanáctinásobná. 
rozdíl je v pohodlí pro nositele 
a zase samozřejmě i v ceně (200 
-600 Kč)

Každý, kdo nosí brýle, rád po-

tvrdí, že ho obtěžuje rosení brýlí 
při přechodu ze zimy do tepla 
a také špinění brýlových čo-
ček. Přitom stačí nanést úpravu, 
označovanou jako hyfrofobní, 
a je téměř po starostech.

Kdo má více než čtyři diop-
trie, mi dá jistě za pravdu, že je 
nepříjemné zkreslení obrazu. Pro 
vysvětlení: při pohledu na čtve-
rec ho vidíte jako podušku. Jeho 
strany se vyklenují buď dovnitř 
nebo směrem ven (záleží, zda 
se jedná o spojky nebo rozptyl-
ky – viz minulá čísla ON). tato 
vada čoček – zvaná sférická – je 
tím větší, čím více dioptrií máte 
v brýlích. Oprava je opět jedno-
duchá – asférické čočky.

Jistě jste byli někdy oslněni 
– např. po dešti – od mokré vo-
zovky nebo vodní hladiny. Opět 
existuje jednoduché řešení – po-
larizační úprava čoček.

Vážíte si svého zraku a proto 
– jako prevenci před úrazem – 
používáte plastové čočky? Jistě 
znáte nepohodlí, které způsobují 
poškrábané čočky (plast je měk-
čí než sklo, a proto náchylnější 
na poškrabání). Používejte tzv. 
tvrzené čočky. Jsou to čočky, na 
nichž je nanesena tenká vrstva 
speciálního laku, který je velmi 
tvrdý, a proto zabrání poškrabání 
čočky.

toto je jenom krátký výčet 
úprav brýlových čoček. Jednotli-
vé úpravy se mohou dělat jednot-
livě, nebo – častěji – v kombina-
cích s jinými úpravami.rádi vám 
je předvedeme v naší prodejně.

Některé úpravy jsou již sou-
částí běžné čočky, jiné se dodá-
vají na objednávku zákazníka.

Dá se říci, že v okolních stá-
tech - směrem na západ od nás 
- se čočky bez úprav už nepro-

dávají vůbec, některé jsou do-
konce zakázány (kvůli bezpeč-
nosti). Bohužel toho využívají 
někteří „takéoptici“ a tato skla 
– jinde zakázaná – ve velkém 
skupují a u nás pak prodáva-
jí s velkou reklamou, jak jsou 
levní! Patříte k těm, kteří chtějí 
používat to, co jiní odmítli, nebo 
to, co je jinde z bezpečnostních 
důvodů dokonce zakázané (zá-
kony u nás jsou bohužel velmi 
děravé, takže takový prodejce 
neriskuje postih)? Pak doporu-

čuji chodit na akce typu: obruba 
zdarma, platíte pouze čočky. za 
čočky v ceně několika korun 
zaplatíte i několik tisíc, proč by 
vám nedali obruby zdarma?!! 
Nebo opravdu věříte tomu, že 
vám dají obruby téměř zadarmo 
a proto na vás v podstatě prodě-
lají?!! rád bych viděl obchodní-
ka, jehož heslem je: chci prodě-
lávat, proto dávám velké slevy 
na nové a kvalitní zboží. Pro-
sím, pokud jej znáte, seznamte 
mne s ním.

Přeji všem čtenářům hezký 
den a těším se na vaši návštěvu. 

Váš oční optik
tomáš Kotas

tř. osvobození 150
tel.: 737 113 438

www.optikakotas.cz

optika

kotas

oční optik Kotas informuje a odpovídá
INzErcE

srPŠ vybudovalo a otevřelo školní klub
Vytvořit prostor pro hraní her i společné setkávání žáků se roz-
hodlo Sdružení rodičů a přátel školy při zŠ trávníky, které 
otevřelo školní klub. Moderně teenagerovsky zařízená místnost 
nabízí koutek k odpočinku, protažení i hraní her. K dispozici je 
stolní fotbal i hokej, dva počítače a řada deskových her. Vědo-
mosti žáků obohacují také knihy z Nadace Děti – kultura – sport.

Školní kluby jsou příjemným zpestřením pro žáky, kteří zde 
mohou trávit volné chvíle během přestávek ve vyučování. Setká-
vají se tady kamarádi, kteří by bez tohoto místa museli postávat 
na chodbách či posedávat v šatnách.

Vybudování nového klubu, jehož přestavba vyšla na 150 tisíc, 
si pochvaluje i vedení školy. „Iniciativu Sdružení rodičů a přátel 
školy jsme přivítali. Vznikl krásný prostor, který umožní nejen 
trávení volných chvil dětí. Je to také vhodné místo pro pořádání 
besed, projektových dnů a dalších netradičních forem výuky,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky zŠ trávníky Eva horňáková.

SrPŠ má na vybudování klubu zásadní podíl. Samo si sehnalo 
sponzory, využilo finance z příspěvků a spolu s dalšími rodiči 
odpracovalo ve škole nespočet brigádnických hodin. Ve spolu-
práci s fakultou multimediálních komunikací Univerzity tomáše 
Bati ve zlíně byl vytvořen designový návrh, na jehož realizaci se 
podíleli zlínští studenti spolu se žáky základní školy. Společným 
úsilím vznikl školní klub, který si oblíbili děti i učitelé.

„Především musím velmi vyzdvihnout nasazení rodičů, se kte-
rými se na přestavbě podíleli. Je vidět, že se zajímají o dění ve 
škole, a když je to potřeba, sami se zasadí o její vylepšení. Jejich 
úsilí nevyšlo nadarmo. z žáků čiší nadšení z nového prostoru, 
který je jim k dispozici. Nový školní klub se jistě stane místem, 
kde se bude dařit kamarádství, vzájemné spolupráci a vznikne 
zde mnoho nových nápadů a myšlenek,“ řekla starostka Otroko-
vic radoslava Matuszková.  (red)

zŠ Mánesova na globe games ve svitavách 
základní škola Mánesova je již léta zapojena do projektu Glo-
be, dlouhodobého mezinárodního programu, který nabízí žákům 
praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí 
v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů a přirozeně 
podporuje přírodovědné předměty. Do projektu je zařazeno 112 
zemí ze všech kontinentů. Nejen v ekologickém semináři naši 
žáci využívají jednoduchých výzkumných metod a sledují vývoj 
počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních po-
rostů, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, odhalují půdní 
vlastnosti. získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové 
internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje 
NaSa. zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po ce-
lém světě k dalšímu využití.
Vyvrcholením celoroční práce jsou každoročně pořádané GlO-
BE Games. letos se konaly ve dnech 6. - 8. května. cílem sku-
piny našich žáků ze 6. až 9. ročníku byly Svitavy u Pardubic. Po 
příjezdu jsme měli chvíli na ubytování v místní škole a potom 
už nás čekal první doprovodný program. Jako první nás čekala 
vycházka do místního lesa. Ve večerních hodinách nás čekalo 
slavnostní zahájení. 

Druhý den vše směřovalo k terénní hře, která se konala v míst-
ním lese a měla rozšířit znalosti našich vyslanců, hlavně v obo-
rech hydrologie, fenologie a pedologie. Další den probíhala už 
od rána studentská konference, na které se účastníci díky připra-
veným prezentacím vzájemně informovali o tom, jakým způso-
bem probíhá projekt GlOBE v jejich škole. Odpolední program 
zahrnoval GlOBE festival, který seznámil s projektem širokou 
veřejnost. Několik vybraných škol včetně té naší mělo přiděle-
no své stanoviště s jedním z odvětví GlOBE. My jsme měli na 
starost hydrologii. Na závěr proběhlo shrnutí celých GlOBE Ga-
mes a seznámení se školou, která bude GlOBE Games pořádat 
v příštím školním roce… takže příští rok na zŠ ve Vsetíně na 
shledanou.                                                                                                                         
 josef dIvoKý, 8. a,  zŠ Mánesova otrokovice

havajky ze zŠP a zŠs
Bílý vánoční slon, Bobíci a havajky - takto si žáci zŠP a zŠS 
Otrokovice pojmenovali skladby, které pilně trénovali v hodinách 
pohybového kroužku po celý školní rok. Bílý vánoční slon na-
vodil vánoční atmosféru. Moře, palmy a  horké pláže nám při-
blížila skladba havajky. a rozverní Bobíci si vesele zahopsali 
přes skákacího panáka. taneční skladby oživili členové hudeb-
ního kroužku známými písničkami „První signální“, „Statistika“, 
„zoo“ a  jinými.
V průběhu školního roku děti absolvovaly šňůru několika vystou-
pení. tancovaly a zpívaly pro „domácí“ spolužáky,  mateřskou 
školu a charitu Otrokovice, vidět jste je mohli i na Nadačním 
koncertu sdružení Šance či  na Přehlídce pódiových skladeb, na 
kterých sklidily veliký úspěch.
 za kolektiv lenka gazdová

ze ŠKolních lavIc

rok 2010 je pro dvě ot-
rokovické školy rokem 

jubilejním. zŠ Mánesova si 
připomíná 75. výročí založení 
a zŠ trávníky slaví 35 let. 

celý školní rok byl protkán 
řadou precizně připravených 
programů a akcí. základní 
škola Mánesova připravila na 
čtvrtek 20. května slavnostní 
akademii, kterou letošní osla-
vy zakončí. celý program byl 
v režii žáků, kterým se poda-
řilo pobavit i trošku poučit 
publikum. Nechyběly taneční 
vystoupení ani písně vítězů 
soutěže „Máneska hledá Goťá-
ka“. Škola zaměřená na jazyky 
prokázala znalosti žáků také 
při pohádkách hraných v an-

gličtině a slovenštině. zlatým 
hřebem odpoledního programu 
se stalo taneční vystoupení zá-
stupců pedagogického sboru, 
které bylo odměněno vřelým 
potleskem.

Na základní škole trávníky 
připravili ve stejný den pro-
gram pro současné i bývalé 
zaměstnance školy. Vzácnými 
hosty se stali také dva býva-
lí ředitelé školy, a to Václav 
Štícha a Vítězslav Pavlíček. 
O kulturní zážitek se postarali 
žáci školy, které doplnilo vy-
stoupení cimbálové muziky 
réva. „zvenku je naše škola 
pořád stejná. rozdíl ale po-
znáte, jakmile vejdete. Čeká 
vás moderně vybavená škola s 
potřebným zázemím pro výuku 
v 21. století. Dnes učíme 390 
žáků v 18 třídách, kterým nabí-
zíme výuku pro život. 
Snažíme se používat 
různorodé metody a 
formy práce tak, aby 
poznávání nebylo jen 
biflováním encyklope-
dických znalostí. Usi-
lujeme o to, abychom 
děti naučili aktivnímu 
přístupu k životu. Učí-
me je myslet, učit se, 

řešit problémy, hledat různo-
rodá řešení, vyhledávat infor-
mace, komunikovat a spolu-
pracovat,“ popsala současnou 
činnost školy její ředitelka Jana 
Večeřová.

Popřát oběma oslavencům 
přišli také zástupci města. ti 
nejdříve vyjádřili velké podě-
kování za činnost všem, kdo se 
na chodu škol podílí, protože 
právě díky jejich úsilí a snaze 
dlouhodobě dosahují vynikají-
cích výsledků. Daří se jim ne-
jen poskytovat kvalitní vzdě-
lání, ale i úspěšně realizovat 
projekty, které žáky všestranně 
rozvíjejí. Přáním všech bylo, 
aby i nadále byla práce učitelů 
naplněna elánem a chutí pře-
dávat své znalosti a zkušenosti 
dalším generacím a pomáhat 
jim na cestě životem.  (red)

otrokovické školy oslavily narozeniny



tento měsíc oslaví 80 narozeniny 
paní zlata Mastacanová z Otrokovic. 

hodně štěstí, zdraví jí přeje za celou rodinu a 
všechny, kdo ji znají a mají rádi, dcera Majka.

Dne 8. července uplynou 2 roky, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan zdeněk 
zBořIl. S láskou a úctou v srdci vzpomínají 
manželka ludmila, synové zdeněk a Ivan 
s manželkami, čtyři vnučky a šest pravnoučat. 
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 22. června uplyne již 15 smutných let, kdy 
mne opustil můj drahý syn 

Bohdan toMáneK. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou maminka.

Dne 26. června by oslavil čtyřicáté narozeniny 
náš syn, bratr, strýc, přítel a kamarád, 

Ing. Přemysl novotný z Otrokovic. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
rodina Novotná

V měsíci červnu vzpomeneme 
nedožité výročí 90. narozenin naší 
maminky, 

paní Boženky ŠuláKové 
a 93. narozenin našeho tatínka, 

pana antonína ŠuláKa. 
Věnujte jim s námi tichou 

vzpomínku. Děti tonda, hanka, Mila s rodinami a neteř lidka. 

Dne 6. července uplyne rok od úmrtí 
pana ladislava Kadavého. 

S láskou vzpomínají manželka alena a synové 
ladislav a Jaroslav s rodinami.

Dne 2. května jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 
naší milé maminky, babičky a prababičky, 

paní Marie dujKové. 
za tichou vzpomínku děkují dcery Marie a Jana 
s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré 
srdce. utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě 
miloval, vzpomíná dál. Dne 28. května jsme 
si připomněli 3. 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 6. června jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí 
drahého manžela, tatínka a dědečka, 

pana luďka andrejeva. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie 
a dcera alena s rodinou. Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.

Dne 10. června uplynulo 10 let od úmrtí mého 
manžela, 

pana Bořivoje rŮžIčKy. 
S úctou vzpomínají manželka libuše, syn Bořivoj 
a dcera libuše s rodinami.

10. června uplynul rok od úmrtí mého manžela 
vladimíra PřIKryla.

Vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 12. června by se dožila 90 let naše maminka 
a babička, 

paní Boženka zaBloudIlová. 
S láskou stále vzpomínají a za všechno děkují 
dcery s rodinami.

Čas plyne a vzpomínka zůstává. Dne 13. června 
by se dožil 70 let 

pan zdenek hrstKa. 
za tichou vzpomínku vám všem, kteří vzpomínáte, 
děkujeme. Manželka a děti s rodinami.

Dne 22. června uplyne 17 let od úmrtí paní 
Františky huslíKové. 

S úctou a láskou vzpomínají syn Josef a dcera 
helena s rodinami.

život, který jsem vedl, jsem žil pro Vás. život, 
který jsem vedl, byl to nejlepší, co jsem měl. 
S láskou a úctou vzpomínáme 24. června již 6 let 
na náhlý odchod našeho syna 

Ing. Petra vyMazala. 
rodiče, sestra Irena s rodinou a babička.

Vzpomínáme smutné šesté výročí úmrtí našeho tatínka 
a manžela 

Ing. Petra vyMazala. 
S láskou vzpomínají dcera Michaela, manželka Kateřina 

a ostatní příbuzenstvo.

Na výborného spoluhráče a především skvělého kamaráda 
 Ing. Petra vyMazala 

vzpomínají také členové fc Jiskra Otrokovice.

Dne 26. června uplyne rok od úmrtí 
pana Bohumila odložIlíKa. 

za tichou vzpomínku děkují manželka, synové 
a rodina.

Těžko se nám loučilo, pro nás žiješ dál. Dne 26. 
června to budou dva roky, co nás navždy opustil 

pan josef BělíK. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomíná manželka Ivana, dcera Ivana a syn 
radovan s rodinami.
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sPolečensKá KronIka

otroKovIcKé
novIny
vydavatel: Otrokovická BESEDa, s. 
r. o., IČ: 255 138 85
registrace: 1. 7. 2007 - MK Čr E 
13019, Vychází v nákladu 9 000 ks 
každý předposlední pátek v měsíci, 
uzávěrka je 10. den v měsíci. Dis-
tribuce do všech schránek ve městě 
Otrokovice a na určená místa. 
neprodejné.
redakce: Otrokovická BESEDa, 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovi-
ce, tel.: 571 118 104,
redakce@otrokovickenoviny.cz
redakční rada: libuše Škrabolová 
(předsedkyně), Mgr. Marek Obdržá-
lek, Mgr. lenka Krupková, Bc. Jan 
Skoch, Michal Kratochvíl
Šéfredaktor: Michal Kratochvíl
Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPh 
20%, tel.: 571 118 104
inzerce@otrokovickenoviny.cz
graf. úprava: Michal Kratochvíl 
tisk: hart press, spol. s r. o., 
distribuce: Česká pošta, s. p.,
tel.: 577 004 113-4, 
upozornění: Nevyžádané příspěvky 
se nevracejí.

Otevřeno nové

Avon centrum
Otrokovice Prior, 1. patro
Přímý prodej výrobků 
na místě bez objednání, 

pravidelné slev. doprode-
je, katal. objedn., vzorky 

zdarma k vyzkoušení, 
rozšířeno o prodej doplňků 

na neht. modeláž.
po-pá, 9-17 hodin

605 375 505
IN

z
E

r
c

E

IN
z

E
r

c
E

IN
z

E
r

c
E

hledáte malíře - natěrače?
provádíme:

Nátěry
• oken, dveří, zárubní

• průmyslových konstrukcí
•stavebních doplňkových 
konstrukcí, otopných těles,

•  nátěr rozvodů

Malby                                                       
• bytových prostor

• kancelářských prostor
• průmyslových prostor

• zdravotnických zařízení

Objednávky a informace:

 www.stavyma.cz    tel. 577 922 500
e-mail: stavyma@stavyma.cz 

sPolečensKá KronIka

BlahoPřání

ráda vás přivítám v kosmetickém salonu studIo jana, Ob-
chodní 1317, (za MěÚ č. 1), Otrokovice. Objednávky na tel.: 
606 129 185. těší se na vás Věra Černá.

Kosmetický salon helen. Kompletní ošetření pleti kvalitní 
kosmetikou ryOr za dostupnou cenu. B. Němcové 1187, Nad 
Újezdy, Otrokovice. tel.: 732 849 388

Inzerce

Otrokovický fotoklub BE-
SEDa přijímá nové členy. 

zájemci o fotografii, ať už kla-
sickou nebo digitální, mohou 
mezi nás kdykoliv přijít, a to 
vždy ve čtvrtek v 19.30 do Ot-
rokovické BESEDy. 

fotoklub Otrokovické BE-
SEDy byl založen v roce 1949 
jako kroužek vznikajícího zá-
vodního klubu SVIt Otrokovi-
ce. za uplynulých více než 60 
let existence členové vykonali 
kus poctivé práce. Dá se spo-
čítat, že původním fotokrouž-
kem a současným fotoklubem 
prošlo více než 270 fotoama-
térů. z řady z nich se stali ne-

jen vynikající fotografové, ale 
jejich práce získaly ocenění na 
nejedné výstavě. 

Otrokovický fotoklub BE-
SEDa také výrazně podporuje 
město Otrokovice. Příkladem 
může být finanční dotace na 
uspořádání nedávné výstavy 
uměleckých prací členů foto-
klubu.  (red)

Fotoklub přijímá členy
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Přechod pro chodce
Přechod pro chodce zákon definuje jako místo na pozemní ko-
munikaci určené pro přecházení chodců vyznačené příslušnou 
dopravní značkou. Měl by být umístěn pouze na bezpečném 
místě zaručujícím rozhled chodcům i řidičům.
PovInnostI řIdIčŮ:
• umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřej-
mě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. tato po-
vinnost neplatí pro řidiče tramvaje (nerespektování tohoto zá-
kazu by pro řidiče v případě prokázání viny ve správním řízení 
znamenalo pokutu od 2 500 Kč do 5 000 Kč a připsání 4 bodů 
na konto řidiče, k pokutě by byl navíc uložen i zákaz činnosti = 
řízení motorového vozidla od jednoho měsíce do šesti měsíců, 
pokud tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdou-
cích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát)
• řidič, který se přibližuje k přechodu pro chodce, se musí při-
bližovat takovou rychlostí (v praxi to znamená asi 30-40 km/h), 
aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a po-
kud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit 
vozidlo (nerespektování tohoto zákazu by pro řidiče v případě 
prokázání viny ve správním řízení znamenalo pokutu od 1 500 
Kč do 2 500 Kč)
• snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro 
chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před pře-
chodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným 
směrem (nerespektování tohoto zákazu by pro řidiče v případě 
prokázání viny ve správním řízení znamenalo pokutu od 2 500 
Kč do 5 000 Kč a připsání 3 bodů na konto řidiče, k pokutě by 
byl navíc uložen i zákaz činnosti = řízení motorového vozidla 
od jednoho měsíce do šesti měsíců, pokud tento přestupek spá-
chal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
dvakrát a vícekrát)
• zákaz předjíždění na přechodu pro chodce a bezprostředně 
před ním (nerespektování tohoto zákazu by pro řidiče v případě 
prokázání viny ve správním řízení znamenalo pokutu od 5 000 
Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti = řízení motorového vozidla 
od šesti měsíců do jednoho roku a připsání 6 bodů na konto 
řidiče).
• zákaz otáčení se a couvání na přechodu pro chodce (nerespek-
tování tohoto zákazu by pro řidiče v případě prokázání viny ve 
správním řízení znamenalo pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč)
• zákaz zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve vzdále-
nosti kratší než 5 m před ním (nerespektování tohoto zákazu by 
pro řidiče v případě prokázání viny ve správním řízení zname-
nalo pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč)
PovInnostI chodcŮ:
• přecházet, je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provo-
zem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nad-
chod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro 
chodce“, „Podchod nebo nadchod“, jen na těchto místech 
• na přechodu se chodí vpravo
• chodec se nesmí na přechodu pro chodce bezdůvodně zdržo-
vat nebo zastavovat.
• nesmí vstupovat na přechod pro chodce, přijíždí-li vozidlo  
s právem přednostní jízdy.
• musí neprodleně uvolnit přechod pro chodce pro projetí vozi-
del s právem přednostní jízdy
• nesmí vstupovat na přechod pro chodce bezprostředně před 
blížícím se vozidlem
• musí dát přednost v jízdě tramvaji, pokud přechod pro chodce 
křižuje tramvajovou dráhu. 
Nerespektování těchto povinností by i pro chodce v případě 
prokázání viny ve správním řízení znamenalo pokutu od 1 500 
Kč do 2 500 Kč).
Jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, jejichž oběťmi 
se stanou chodci, je špatná viditelnost. Nejdůležitější pravidlo 
bezpečného pohybu vozidel i chodců je VIDĚt a BÝt VI-
DĚN.  Mgr. renáta KrystyníKová,
 vedoucí odboru silničního hospodářství

soutěžní otázka č. 4
Může řidič na pozemních komunikacích v obci zastavit  
a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komuni-
kace nebo zastavit v druhé řadě?
a) ano
b) ne
c) pouze řidiči osobních vozidel a motocyklů
e) pouze řidiči vozidla o celkové hmotnosti do 3 500 kg
Správnou odpověď posílejte na adresu 
redakce Otrokovických novin do 10. 
července. vylosovaný výherce získá 
potravinový dárkový koš od partnera 
soutěže autoŠKoly chMela 
otroKovIce

vařená Buchta z rejže
přeber čtvrt libry rejže, pak ji ve dvou stude-
ných, pak ve dvou vařících vodách dobře vyper, 
nalej na ni vařící vody a v té ji nech na stole půl 
hodiny stát, aby pěkně zbělela, pak ji oceď, nalej 
na ni dva malé žejdlíky smetany, nech ji hezky 
dohusta povařit, aby se ale nerozvařila, nech ji 
vychladnout. utří zatím pět lotů nového másla, 
dej rejži do něj, vraz pět žloutků do ní, trochu 
osol, dej k ní 2 loty malých, dobře přebraných 
a vypraných rozinek, dva loty rozlámaných piš-
kotů, 2 loty na nudličky pokrájené naložené po-
merančové a z půl citronu kůry, 4 loty tlučeného 
cukru a ze třech bílků sněhu, vše se dobře zamí-
chá, namaže se servít novým máslem, dá se to do 
něj, volně se to zaváže, do slané vody ve velkém 
hrnci dá a něco přes hodinu vařit se nechá, pak 
se vyklopí na mísu, posype drobně pokrájenou
cukrovanou citronovou kůrou (citronádou) 
a hrubě utlučeným cukrem a dá se buchta na 
tabuli. Tento buding se též do formy máslem 
vymazané, žemličkou posypané dáti může a buď 
se v páře uvařit, neb upect, cukrem a citroná-
tou, když se vyklopí, posypaný se na tabuli dá. 
K tomu šató. DoBRÉ CHutNáNÍ!

vědomostní soutěž o hodnotnou cenu

Které z uvedených odrůd rýže jsou správně: 

a) dlouhozrnná, krátkozrnná, kulatozrnná

b) hrubozrnná, jemnozrnná, bělozrnná

c) čínská, thajská, japonská

Správné odpovědi zasílejte písemně nebo e-mai-
lem na adresu redakce Otrokovických novin nebo 
vhoďte do schránky u redakce do 10. 7. Vyloso-
vaný výherce bude mít jeden týden zdarma oběd 
z denního menu dle vlastního výběru v

restauraci dolly,
otrokovice-trávníky.

recePty Podle Magdaleny doBroMIly rettIgovédoPravní soutěž o  ceny

www.autosKolachMela.coM

staňte se ryBářeM a členeM Mo Mrs otroKovIce!
Otrokovické noviny připravily ve spolupráci s Místní organizací Moravského rybářského 
svazu otrokovice a specializovanou prodejnou rybářských potřeb MIlFa celoroční soutěž 
o hodnotné ceny. Pokud se stanete členy otrokovické rybářské organizace, přijdou vám jistě 
vhod. Berte tento kvíz klidně jako součást vaší přípravy na provozování budoucího koníčka.

soutěžní otázKa:

Která z níže uvedených ryb je hájena v období letních prázdnin?

a) hlavatka obecná (podunajská) (hucho hucho) 

b) úhoř říční (anguilla anguilla) 

c) ostroretka stěhovavá (chondrostoma nasus) 

Správné odpovědi zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu redakce Otrokovických novin 
nebo vhoďte do schránky u redakce do 10. 7. vylosovaný výherce získá značkový rybářský 
prut od firmy MIlFa, která má prodejnu v otrokovicích na náměstí 3. května  
ve 3. budově městského úřadu v 1. patře.

Výhercem „receptové“ soutěže (správná odpověď a) z minulého čísla ON se stal josef Štolfa z Otrokovic, 
prut získává josef Mach z Otrokovic (správná odpověď B - pro mnohé dotazy uvádíme, že v případě 
„chytáku“ v odpovědi c, není podběrák zákonem stanovenou pomůckou pro rybáře) a dopravní soutěž 
správně tipovala zdenka Dokoupilová z Otrokovic. Výherce budeme osobně kontaktovat.

MěstsKé KouPalIŠtě:
otevírací doBa:
v období do 15. 6. a v období od 16. 8.
10.00-18.00 hod
v období od 16. 6. do 15. 8.
10.00-19.00 hod
vstuPné:
dospělí  - celodenní 50 Kč
  - odpolední (po 15. hod.) 30 Kč
 - permanentka na 10 vstupů 400 Kč
 - vstupné na 1 hod. 15 Kč
děti (do 15 let)  
 - celodenní 20 Kč
 - odpolední (po 15. hod.) 15 Kč
 - permanentka na 10 vstupů 140 Kč 
děti do 3 let - vstup zdarma
osoby z průkazem ztP – celodenní 10 Kč
rezervace bazénu - soukromé akce (mimo běžnou otevírací 
dobu) 500 Kč/1hod. 
za nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
pevná linka na koupaliště – 577 926 664
mobilní tel. na správce koupaliště – 605 588 308

reKreační oBlast ŠtěrKovIŠtě:
otevírací doba:      9.00-16.30 
vstupné:                dospělí                 20 Kč
                                děti (do 15 let)   10 Kč
                               děti do 3 let          vstup zdarma
za nepříznivého počasí vstupné není vybíráno.

letní období je pro teplá-
renské společnosti vhodná 
doba k provádění oprav 
a revizí technologického 
zařízení. V otrokovické tep-
lárně se uskutečňují v době 
prázdnin  plánované odstáv-
ky zařízení.

V letošním roce dojde 
k přerušení dodávky tepla 
od neděle 1. 8. od 14 hod. 
do pátku 6. 8. do společnos-
tí, které jsou napojeny na 
parovodní systém. Společ-
nost teplárna Otrokovice 
těmto společnostem vychá-
zí vstříc maximálním zkrá-
cením vlastní odstávky. 

Dodávky tepla a teplé 
vody uskutečňované pro-
střednictvím horkovodní-
ho systému budou zajiš-
těny z náhradních zdrojů. 
z tohoto důvodu nedojde 
k přerušení jejich dodávek.  
 (tot)

částečné přerušení 
dodávky tepla
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V neděli 23. května se konal na 
brněnské přehradě 39. ročník 
brněnské mezinárodní regaty, 
kde  dominovala  rumunská 
reprezentace juniorských a do-
rosteneckých kategorií. Její 
posádky vyhrály ve třinácti 
závodech z celkových 22. Při-
tom do Brna přijela vynikající 
konkurence, a to národní týmy 
Polska, Maďarska a Slovinska, 
nejlepší veslaři Slovenska, klu-
bové týmy rakouska a Němec-
ka. Startovaly také veslařské 
naděje všech českých a mo-
ravských klubů, mezi nimi se 
neztratili ani naši mladí veslaři, 
kteří startovali v dorostenec-
kých kategoriích.  

Úspěšné byly zejména starty 
na čtyřkách – po bojovném vý-
konu si vybojovaly  cenné dru-
hé místo dorostenky,  které jely 
v sestavě  Šarová Sandra, Poláš-
ková Gabriela, Galetková ro-
mana a doplňovala je brněnská 
Krejčová Katka – trenérkou je 
Jana zbudilová. Na 2. místě do-
jely na trati 1500 m  v čase 5:58 
min., vítězná posádka společen-
ství pražských oddílů zvítězila 
v čase 5:56 min. Na druhém 
místě dojela i posádka dvojky 

bez korm., která jela v sestavě 
Galetková a Krejčová.

Stejně úspěšná byla i posád-
ka dorostenců, která jela v se-
stavě Omelka Martin, hradila 
Dan, Ševčík Jan a brněnský 
Pavlica Jakub, trenérkou je zu-
zana atarsia. Posádka obsadila 
druhé místo v čase 5:07 min. za 
vítěznou lodí ČVK Praha, což jí 
vyneslo nominaci na reprezen-
tační start na závodech v Polsku 
již tento pátek – posádku doplní 
kormidelník Janda robert. 

Druhé místo obsadila i dvoj-
ka bez korm., která jela v sesta-
vě Omelka a Pavlica.

Všechny  naše posádky byly 
handicapovány skutečností, že 
10 dní nemohly kvůli velké 
vodě na  řece Moravě trénovat 
– trénink na suchu nemohl na-
hradit veslařský trénink na lo-
dích. ze stejného důvodu byly 
zrušeny i závody v hodoníně, 
které se měly konat týden před 
Brnem.

Veslaři mohou teď jenom 
doufat, že se řeka brzy uklid-
ní, aby se mohli připravovat na 
červnové mistrovství Moravy 
a mistrovství Čr.
 jiří KuBíčeK

zlín, otrokovice – Již za nece-
lé tři měsíce odstartuje ve zlíně 
jubilejní 40. ročník populární 
Barum czech rally zlín. le-
tošní ročník Barum czech ral-
ly zlín se ve zlíně a jeho širo-
kém okolí pojede v termínu od 
27. do 29. srpna. Samotnému 
startu bude předcházet technic-
ká přejímka konaná ve čtvrtek 
26. srpna ve večerních hodi-
nách v Otrokovicích. V pátek 
27. srpna dopoledne proběhne 
v blízkosti Otrokovic testova-
cí zkouška (shakedown) a v 

podvečer se uskuteční předsta-
vení jezdců a spolujezdců. Sa-
motná rally odstartuje večerní 
rychlostní zkouškou v ulicích 
zlína, na kterou navážou dva 
soutěžní dny, které budou za-
hrnovat celkem 262 kilometrů 
rychlostních zkoušek.
Barum czech rally zlín v 
současnosti patří k nejvýznam-
nějším motoristickým akcím v 
České republice. Od roku 1983 
je součástí mistrovství Evropy 
jezdců a od roku 2007 i pres-
tižního světového seriálu In-

tercontinental rally challenge 
(Irc). O její popularitě svědčí 
skutečnost, že loni ji navštívilo 
přes 265 000 nadšených moto-
ristických příznivců z tuzem-
ska i zahraničí.
zlínský kraj je jedním z tradič-
ním partnerů soutěže. Organi-
zátorům každoročně poskytu-
je nejen významnou finanční 
podporu, ale rovněž své sídlo, 
zlínský Baťův mrakodrap, kde 
letos již pošesté bude v průbě-
hu soutěže sídlit její ředitelství 
a tiskové středisko.  (kra)

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupceRPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

k03-000958-09_80x80.indd   1 15.5.2009   16:30:28

otrokovice - Již třetí ročník 
Mezinárodní přehlídky pohy-
bových skladeb se 22. květ-
na uskutečnil v otrokovické 
sportovní hale. Pod vedením 
a moderátorskou taktovkou 
ředitelky celé soutěže zdeňky 
chaloupkové se obecenstvu 
představilo 31 skladeb nejen 
z České republiky, ale i ze 
Slovenska. Soutěžící z Polska 
se letos bohužel nezúčastnili 
kvůli povodním. 
K vidění byl aerobik, team-
Gym, hip hop, mažoretky, 
akrobatický tanec, show dan-

ce, gymnastika i folklor. Pěti-
členná laická porota odměnila 
4 týmy skvělými koláči z dílny 
Marty Šnajdrové - pekařství 
Pavla Nikla Vracov, a to v ka-
tegoriích „Nejlepší kostým“ – 
Malé parádnice z Otrokovic, 
„Originalita“ - tajemství z 
Ostravy, „Sympatie“ – Mach a 
Šebestová z Dubnice nad Vá-
hom a „cena poroty“ – Bystrá 
voděnka z třebovic. Pátý ko-
láč dostal tým, který vybrali 
sami diváci – Mandarinky z 
Otrokovic. 
celou akci sponzorovaly měs-

to Otrokovice, Interspar Brno, 
technické služby Otrokovice, 
tehos Otrokovice, Oční optika 
Kotas Otrokovice, Papírnictví 
zdeněk Kraus Otrokovice, Ne-
stlé čokoládovny - závod Sfinx 
holešov a pořádající oddíl 
tJ Jiskra Otrokovice - odbor 
SPV, díky kterým si všichni 
vystupující i trenéři odnesli 
domů nějakou tu maličkost. 
těšíme se na shledanou příš-
tí rok nebo si přijďte zacvičit 
s námi. rozvrh cvičebních 
hodin najdete na www.soko-
lovnaotrokovice.cz  (sPv)

Barum czech rally zlín letos oslaví 40 let

voňavé ceny získalo pět týmů z česka a slovenskadalší úspěch mladých otrokovických veslařů

S P O R T K L U B    E V A       
v e    s p o l u p r á c i       

s   O t r o k o v i c k o u   B E S E D O U 
p o ř á d á

 

 
 
 
 
ZUMBA,  BODYFORM,  FITSALZA 
 
SÁL  OTROKOVICKÉ BESEDY 

ÚTERÝ:  19.00-20.00

ČTVRTEK: 19.00-20.00

 
Zahájení:    15. 7. 2010
Ukončení:   24. 8. 2010

Instruktorky: Eva, Jiřka, Nela 

www.sportklubeva@estranky.cz 

IN
z

E
r

c
E fO

t
O

: W
W

W
.P

a
V

E
l

-V
a

l
O

U
SE

K
.c

O
M

fO
t

O
: a

SP
V

 J
IS

K
r

a
 O

t
r

O
K

O
V

Ic
E

Mandarinky z otrokovic získaly Cenu diváků a velký tvarohový koláč.

Velkým favoritem bude domácí jezdec pavel Valoušek, současný lídr mistrovství republiky.
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www.zenahlik-advokat.cz
právní služby

577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

Nabízíme vám kompletní certifikované systémy pro zateplování 
domů a bytů. Dodáme vám kompletní stavební materiál až na 

stavbu vlastním autem s hydraulickou rukou. 
Využijte mimořádné akce: DOPRAVA ZBOŽÍ DO 10 KM ZDARMA!

zelená úsporám

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za Vaši 
podporu kandidátů 
ČSSD. Jak možná víte, 
pro sociální demokra-
cii v květnových parla-
mentních volbách hla-
sovalo v Otrokovicích 
celkem 26,79 % obča-
nů, a ČSSD tak v na-
šem městě suverénně 
vyhrála.

Výsledek voleb v celostátním měřítku však 
neskýtá pro sociální demokracii naději na 
převzetí vládní zodpovědnosti a tím realizaci 
jejího programu. Nebudeme moci bohužel 
realizovat ani ta opatření, kterými jsme chtěli 
zmírnit dopady krize na ty, kteří ji nezavinili.

Informace z povolebního vyjednávání na-
značují, že úsporná opatření, která hodlá 
tato pravicová koalice prosadit, se citelně 
dotknou většiny našich občanů s výjimkou 
těch nejbohatších. Sociální demokraté vyu-
žijí všech možností parlamentní demokracie 
k ochraně zájmů obyčejných lidí a chtějí být 
konstruktivní opozicí.

Vážení spoluobčané, ještě jednou děkuje-
me za vaši podporu.

 libuše Škrabolová, místostarostka Otrokovic
Jaroslav budek, místostarosta Otrokovic

Jaroslava Šedivá, předsedkyně MO ČSSD Otrokovice

otrokovice - Již devátý ročník  
jednoho z nejnáročnějších indivi-
duálních závodů v České republice 
odstartuje 26. června na otroko-
vickém Štěrkovišti. Na závodníky 
bude čekat 226 kilometrů rozlože-
ných na 3,8 km plavecké části, poté 
následuje 180 km na kole a na závěr 
běžecký maraton o délce 42,2 km. 
tufo-Moraviaman triatlon se letos 
bude konat jako Mistrovství  Čes-
ké republiky v dlouhém triatlonu. 
Na startu se objeví otrokovický 
odchovanec a nejlepší český Iron-
man, Petr Vabroušek. Mezi jeho 
konkurenty bude patřit loňský 

vítěz rudolf cogan a v Otrokovi-
cích věčně druhý Karol  Džalaj ze 
Slovenska. K datu uzávěrky těchto 
novin bylo odprezentováno 300 
závodníků jak v jednotlivcích, tak 
ve štafetách. 

Pro tento rok vypisujeme pré-
mii pro prvního v cíli, a to ve výši 
10 000 Kč. Start hlavního závodu 
je stanoven na 7. hodinu ranní. 
Štafety vyrazí o 60 minut později, 
a to v 8 hodin ráno. Pokud se chce-
te vy nebo vaše děti stát součástí 
této akce, můžete se přihlásit přes 
web www.moraviaman.cz. Sou-
částí triatlonového dne je Dětský 

Moraviaman pro benjamínky ve 
formě běžeckého závodu na 300 
metrů a pro malé triatlety aquat-
lon, který se skládá ze 100 metrů 
plavání a 1 km běhu. tento dětský 
závod je také vypsán jako Mis-
trovství  zlínského kraje v aquat-
lonu a jeho patronem je právě 
Petr Vabroušek, který pravidelně 
poskytuje svoje poháry, které vozí  
ze závodů z celého světa.

tímto bychom vás chtěli pozvat 
na naši akci do centra závodu, na 
Štěrkoviště do Otrokovic. 
 za pořadatele 
 trI-MaX sport team

za týden startuje hvězdný otrokovický tufo-Moraviaman triatlon

Fotbalové klání „starých pánů“ připomnělo výročí sloučení otrokovic s Kvítkovicemi

otrokovická plavkyně získala 
2 tituly Mčr v novém jičíně

Ploutvoví plavci z potápěčského klu-
bu tzP Nemo zlín dovezli z mis-

trovství České republiky v kategorii 
E a D, které se konalo v Novém Jičíně, 
dva tituly MČr a 14 cenných kovů.

Nejlepšími výkony se blýskla otroko-
vická závodnice Petra Polišenská, která 
si doplavala 2x pro titul Mistryně Čes-
ké republiky na 200 m PP a 25 m rP. 
Přidala k tomu ještě 3 druhá místa na 
50 PP, 100 PP a jenom o 0,04 sekundy 
dohmátla v cíli jako druhá i na 400 PP. 
Petra také startovala ve štafetách mlad-
ších žáků na 4x100 m PP a 4x50m PP, 
kteří vybojovali společnými silami 2x 3. 
místo. Blahopřejeme!
 Ivo lorenc,
 trenér TZp neMo Zlín

oslavy padesáti let sjednocení dvou obcí vyvrcholily v neděli odpoledne na hřišti fc Viktoria  utkáním „starých pánů“ mezi dvěma otrokovickými kluby tJ Jiskra 
a fc Viktoria (na snímku). Kromě fotbalového utkání, které skončilo remízou 2:2 (na penalty pak 5:3), se hlavní část oslav uskutečnila v parku před poliklinikou, kde po 
zahájení akce starostkou radoslavou Matuszkovou potěšil návštěvníky Dětský folkloórní soubor Dřeváček. Uskutečnilo se také divadelní vystoupení pro děti se soutěžemi, 
hádankami a štafetou, turnaj v kriketu – souboj družstev Otrokovic a Kvítkovic a na závěr se představil slovácký soubor VONIca.  (kra), foto Michal Kratochvíl
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starostka Radoslava Matuszková s nejlepšími triatlonisty 
ročníku 2009 a organizátorem Jiřím Daňkem (vpravo).


