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Začněme volnou para-
frází básníka: Každého dne 
se něco končí, každého dne 
se něco počíná… Skončilo 
čtyřleté volební období, bě-
hem něhož – ale ne, nebudu 
vypočítávat vše dobré, co se 
podařilo, ani vyčítat to, co se 
nestihlo; tyto pomyslné „se-
znamy“ si vytvořil asi každý 
z nás, kdo jsme přišli 15. - 16. 
října k urnám a podle svých 
představ o převaze „plusů“ 
či „minusů“  jsme volili bu-
doucí směřování města.

Předvolební týdny a dny 
se obešly bez excesů (nepo-
čítáme-li potrhané, strhané, 
roztrhané a do křoví zaháze-
né plakáty), ba naopak měly 
i svou přívětivou a zajímavou 
tvář – koncerty pod širým 
nebem počínaje a diskusním 
kláním některých kandidátů 
konče. Jako kronikářka jsem 
se snažila být při mnohém 

z toho, mluvila jsem s desít-
kami lidí, takže jsem v jejich 
řeči zřetelně cítila jak tóny 
pochvalné (úpravnost města, 
péče o zeleň, výstavba mno-
ha užitečných objektů atd.), 
tak kritické a nespokojené 
(někoho obtěžují některé ne-
dořešené dopravní problé-
my, jinému chybí krytý bazén 
a dalšímu supermarket…). 
To vše jsem vnímala a chápa-
la (byť v lecčem nesouhlasi-
la) – odmítala jsem pochopit 
pouze postoj člověka, který 
mi hrdě oznámil: „Naposled 
jsem byl volit za totality, to 
se prostě muselo – od té doby 
už nikdy!“ „A proč vlastně?“ 
„Na takové otázky neodpo-
vídám!“ A bylo po debatě. 
Škoda – pro koho z nás dvou 
větší?

A každého dne se něco 
počíná… Už víme, komu 
jsme dali nejvíc hlasů, ale 

ještě neznáme výsledky po-
volebních jednání o budou-
cí koalici, opozici, o vedení 
radnice atd. Lidové noviny 
onehdy připomněly, co se 
psalo o známém cestovateli 
a filantropovi 19. stol. Voj-
tovi Náprstkovi v době, kdy 
byl pražským radním: „Je 
neúnavný, důsledný, praktic-
ky, obětovný, pro vše dobré 
zanícený, všestranný, vysoce 
vzdělaný, pro vše české nad-
šený – hotový podivín!“

Doufejme, že v čele města 
další čtyři roky bude stát tři-
advacet takovýchto sympatic-
kých „podivínů“ – a nebuďme 
přehnaně neskromní: postačí, 
bude-li mít každý z nich dvě 
či tři z výše zmíněných vlast-
ností a ještě jednu nádavkem: 
schopnost naslouchat těm 
ostatním a nám všem.

Věra KramářoVá,
kronikářka města
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Počty získaných mandátů, účast
a srovnání s minulými volbami

vol. strana 2010 2006

ČSSD 9 8

NOVý IMPULS 5 x

NEzáVISLÍ 2 2

ODS 2 6

KSČM 2 2

KDU-ČSL 1 2

TOP 09 1 x

OE 1 x

volební účast 41,69 36,92

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD
Otrokovice - Komunální volby v Otrokovi-
cích, které se konaly minulý týden, vyhrála 
sociální demokracie (30,13%). ČSSD zís-
kala devět mandátů, tedy o jeden více než v 
minulých volbách. Pět zastupitelů má nová 
otrokovická politická strana Nový Impuls 
(18,79 %), třetí v pořadí skončili Nezávislí 
(9,89 %) se ziskem dvou mandátů. Stejný 
počet zastupitelů budou mít ODS (8,85 %) 
a KSČM (8,01 %), jednoho zastupitele vy-
slali voliči z řad KDU-ČSL (6,18 %), TOP 
09 (6,16 %) a sdružení Občané OE-Otroko-
vice pro všechny (5,35 %). Ostatní volební 
strany se do zastupitelstva nedostaly, nezís-
kaly totiž potřebných nejméně 5 % hlasů. 
V zastupitelstvu tak usednou a třiadvacet 
křesel si rozdělí představitelé celkem osmi 
politických stran a uskupení.

Volební účast byla v Otrokovicích vyšší 
než při minulých volbách, k urnám ve všech 
třinácti volebních okrscích se dostavilo 
41,69 % oprávněných voličů. Celokrajské 
číslo je ale vyšší (52,39 %)

Nové vedení města vzejde z jednání usta-
vující schůze nového zastupitelstva, která 
by se podle předpokladu mohla konat v 
první polovině listopadu. Na tomto prvním 
zasedání volí zastupitelé ze svého středu 
starostu, místostarostu(-y) a další členy 
městské rady. Do doby zvolení nové rady 

města přebírá většinu pravomocí, a to i zastupi-
telstva, současná rada města.

Po celou dobu voleb nedošlo v Otrokovicích 
k žádné mimořádné událosri. Na bezproblémo-
vý průběh dohlíželi strážníci městské policie.

Michal KrATOcHVÍL

Svůj hlas jako končící starostka odevzdala i Radoslava Matuszko-
vá. „Moc ráda jsem pro naše město i  pro jeho obyvatele, praco-
vala. Nyní uvolňuji místo jiným a nám všem přeji, aby nová nastu-
pující samospráva vedla naše Otrokovice tak, aby zde spokojeně 
žily všechny generace obyvatel, aby zde každý našel své místo. 
Starší lidé jistotu a klid, mladí prostor pro práci, bydlení, využití 
volného času, ale i místo a důvody pro založení rodiny. Ať nám 
roste další generace hrdých a spokojených Otrokovjanů,“ uvedla 
starostka, která se chce nyní věnovat především rodině.

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva 
města Otrokovice včetně seznamu nově 
zvolených zastupitelů naleznete na straně 3.
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zastupitelé i městská rada se rozloučili, voliči si zvolili nové vedení města

Po uzamčení volebních místností nadešel čas pravdy. Všechny 
hlasovací lístky vysypala volební komise na stůl a začalo sčítání.

Po celou dobu voleb monitorovala městská policie jejich průběh. Jednotlivé hlídky nepřetržitě 
obcházely volební komise, po uzavření místností z pátku na sobotu střežily i je.

Sobota 16. října, 14 hodin. Volební místnosti se zavírají.Svůj hlas dal v letošních volbách také nejstarší občan Otrokovic - Stanislav Slezák (97 let).

Poslední společná fotografie minulého Zastupitelstva města Otrokovice z 12. října 2010. Řada tváří 
se v novém vedení města objeví znovu, téměř polovina zastupitelů ve své funkci končí.

Poslední společná fotografie městské rady. Ustavující zastupitel-
stvo si v první polovině listopadu zvolí radu novou.
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Přehled výsledků voleb do Zastupitelstva města Otrokovice     (zdroj: ČSÚ)

č. název volební strany počet 
hlasů  

absolutně

počet hla-
sů abso-
lutně (%)

kan-
didá-

tů

přepočtený 
základ dle počtu 

kandidátů

platných 
hlasů 

(%)

počet 
man-
dátů

1 NOvý ImPulS pro Otrokovice 25 482 18,79 23 135 641,00 18,78 5 
2 TOP 09 8 349 6,16 23 135 641,00 6,15 1 
3 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 8 381 6,18 23 135 641,00 6,17 1 
4 NEZÁvISlÍ 13 412 9,89 23 135 641,00 9,88 2 
5 Strana zelených 763 0,56 8 47 179,47 1,61 0 
6 Česká str. sociálně demokrat. 40 862 30,13 23 135 641,00 30,12 9 
7 Občanská demokratická strana 12 003 8,85 23 135 641,00 8,84 2 
8 Komunistická str. Čech a moravy 10 869 8,01 23 135 641,00 8,01 2 
9 vv s pod. Obč. města Otrokovic 4 758 3,51 23 135 641,00 3,50 0 
10 Strana svobodných občanů 2 810 2,07 23 135 641,00 2,07 0 
11 Obč. OE-Otrokovice pro všechny 7 259 5,35 23 135 641,00 5,35 1 
12 SuvERENITA-blok J. Bobošíkové 693 0,51 11 64 871,78 1,06 0

Jmenný seznam zvolených zastupitelů ZmO                               (zdroj: ČSÚ)

č. kandidát za volební stranu jméno zastupitele věk hlasů poř.

1 NOvý ImPulS pro Otrokovice Holub Jiří 59 1 491 1 
1 NOvý ImPulS pro Otrokovice Plesar milan Ing. 29 1 418 2 
1 NOvý ImPulS pro Otrokovice Bujáčková Romana Ing. 41 1 320 3 
1 NOvý ImPulS pro Otrokovice Hrubčík vlastimír 41 1 303 4 
1 NOvý ImPulS pro Otrokovice Tkadlec Jaroslav mgr. 28 1 302 5 
2 TOP 09 Bukovjan vlastimil 49 1 061 1 
3 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. Čambala vojtěch Ing. 30 541 1 
4 NEZÁvISlÍ Ondráš Jiří Ing. 55 1 040 1 
4 NEZÁvISlÍ Zakopalová marta mgr. 44 775 2 
6 Česká str. sociálně demokrat. mišák Stanislav mvDr. 57 2 660 1 
6 Česká str. sociálně demokrat. Kramář Ivo mgr. 48 2 264 2 
6 Česká str. sociálně demokrat. Budek Jaroslav mgr. 57 2 195 3 
6 Česká str. sociálně demokrat. Škrabolová libuše 62 2 073 4 
6 Česká str. sociálně demokrat. Šedivá Jarmila 64 1 827 5 
6 Česká str. sociálně demokrat. Šedivý Jiří 44 1 819 6 
6 Česká str. sociálně demokrat. Berčík milan 25 1 835 7 
6 Česká str. sociálně demokrat. Hanák Jaromír Ing. 54 1 799 8 
6 Česká str. sociálně demokrat. Kukuliš Karel Ing. 62 1 732 9 
7 Občanská demokratická strana Herentinová Pavlína mgr. 44 710 1 
7 Občanská demokratická strana Galia Alexander 48 646 2 
8 Komunistická str. Čech a moravy Ransdorf václav Ing. 65 597 1 
8 Komunistická str. Čech a moravy Zachová marie 61 579 2 
11 Obč. OE-Otrokovice pro všechny malina miroslav Ing. 44 516 1 
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OzNáMENÍ VýBĚrOVÉHO ŘÍzENÍ
Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej byto-

vých jednotek o velikostech:
3+1:

- č. 100 na ul. Školní 1300 o výměře cca 116,15 m2,
minimální cena: 1 500 000 Kč - označení „b. j. 1300/100“  
-  č. 101 na ul. Jungmannova 1162 o výměře cca 64 m2,
minimální cena: 700 000 Kč - označení  „b. j. 1162/101“  

2+1 na ul. Bezručova č. p. 1168 v Otrokovicích:  
-  č. 1168/6 – byt č. 1168/302 a o výměře 61,81 m2,
minimální cena: 870 000 Kč - označení  „b. j. 1168/6“  
-  č. 1168/13 – byt č. 1168/302 B o výměře 63,36 m2,
 minimální cena: 870 000 Kč  - označení „b. j. 1168/13“

garsoniéry na ul. Školní 1300 v Otrokovicích:
- č. 108 o výměře cca 33,40 m2,
minimální cena 510 000 Kč - označení „b. j. 1300/108“  
- č. 406 o výměře cca 33,40 m2,
minimální cena 510 000 Kč- označení „b. j. 1300/406“  

Prodej se uskuteční včetně příslušných spoluvlastnických podílů na 
společných částech budov a příslušných spoluvlastnických podílů ke 
stavebním pozemkům za cenu nejvyšší nabídky za následujících pod-
mínek: 
• zájemce uvede: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručo-

vací adresu a telefonický kontakt
• úhrada kupní ceny: do 30 dnů po schválení prodeje ZMO
• v případě, že má být nemovitost nabyta do společného jmění manželů, 

přihlásí se do výběrového řízení oba manželé
• předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsána uchazečem, popř. 

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

zrušit
• uzávěrka výběrového řízení: 23. 11. 2010 v 10 hodin
Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat na každou bytovou jednotku 
zvlášť osobně do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označe-
ním v levém dolním rohu na adresu:
MěÚ Otrokovice, budova č. 1, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rada města Otrokovice. 
Prohlídku je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo telefonickém objed-
nání. Bližší informace podá pí radana Pisková, tel.: 577 680 213. 

T E H O S, s. r. o. 
pronajme

nebytové prostory 
v ul. Školní u domu 
č. p. 1299 v Otroko-

vicích. 
Jedná se o dvojpodlažní 
budovu o výměře 329,05 
m2, která dosud sloužila 
jako prodejna a servis 
výpočetní techniky.

Žadatelé o pronájem do-
ručí žádosti s uvedením 
předmětu činnosti a ná-
vrhem ceny nájemného 
za m2/rok s označením 
„Školní 1299“ na adre-
su:
TEhOS, s. r. o., p. Karel 
Skopal, ředitel společ-
nosti, tř. T. Bati 1255, 
765 02 Otrokovice.

Podmínky pronájmu:
• nájem na dobu neur-

čitou
• nájemné: 250 Kč/m2/

rok
• čtvrtletní platba náj. 

předem
Bližší informace poskyt-
ne pan Karel Skopal, ře-
ditel společnosti.

Tel: 577 925 051.

Město Otrokovice vyhlašuje výběro-
vé řízení na  pronájem nebytových 

prostor
v objektu č. p. 950, ul. Tylova, Otro-
kovice (dříve prodejna kol) o celkové 
výměře 76,60 m2 za následujících pod-
mínek::
• doba nájmu: od 1. 12. 2010 na dobu 

neurčitou
• nájemné: minimálně 3 101 Kč/m2/

rok
• nájemné bude hrazeno čtvrtletně do-

předu, nejpozději do 5. dne prvního 
měsíce příslušného čtvrtletí

• nájemné bude každoročně upraveno 
o % inflace za předcházející rok, které 
uvádí vždy počátkem roku ČSÚ. 

• nájemné nezahrnuje zálohy na služ-
by, spojené s užíváním nebytových 
prostor 

• uzávěrka výběrového řízení: 1. 11. 
2010 v 9  hod.

• účastník výběrového řízení ve své žá-
dosti uvede: návrh ceny,  předmět ná-
jmu a doloží xerokopii živnostenské-
ho oprávnění nebo xerokopii výpisu 
z obchodního rejstříku

• zadavatel si vyhrazuje právo výbě-
rové 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 činnos-
ti a ceny za m2 a rok předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení Tylova 
950” na adresu: TEHOS, s. r. o., p. Ka-
rel Skopal, ředitel společnosti, tř. T. 
Bati 1255, 765 02  Otrokovice. Bližší 
informace poskytne Lenka Blahová  na 
tel.: 577 926 156.

z jednání zastupitelstva města Otrokovice (zMO):
zMO dne 14. 9. 2010 schválilo:
• na období let 2010-2014 přísedící Okresního soudu ve Zlíně za město Otrokovice 

(zvolení přísedící s tím vyjádřili ke dni zasedání ZMO souhlas),
•  poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 195 500 Kč Charitě sv. anežky Otro-

kovice, ve výši 500 000 Kč organizaci Naděje, o. s., pobočka Otrokovice a ve výši 
85 000 Kč  Unii Kompas, o. s., na zajištění činnosti v roce 2010,

• poskytnutí neinvestičních dotací: ve výši 80 000 Kč organizaci „handicap (?)“ Zlín, 
ve výši 90 000 Kč organizaci Českomoravská provincie hospitálského řádu sv. Jana 
z Boha - Milosrdných bratří, Brno pro Nemocnici Vizovice a ve výši 70 000 Kč 
organizaci Oblastní spolek ČČK Zlín, na zajištění činnosti těchto organizací  
v r. 2010,

•  poskytnutí neinvestiční dotace na činnost ve výši 180 000 Kč ZUŠ Otrokovice,
• částku na úhradu poměrné části neinvestičních nákladů na žáky z jiných obcí navště-

vujících základní školy v Otrokovicích ve šk. roce 2009/2010 ve výši 5 000 Kč,
• uzavření Smlouvy o poskytnutí investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč mezi Ko-

merční bankou Praha a městem Otrokovice (úvěr bude použit na stavby, na které 
město již získalo dotace z EU),

• poskytnutí neinvestičních dotací k zajištění činnosti sportovních a mládežnických 
organizací v r. 2010 v celkové výši 3 967 000 Kč,

• uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 169 000 Kč s fC Vik-
toria Otrokovice na částečnou úhradu mzdy správce sportovního areálu Trávníky  
v r. 2010,

• poskytnutí humanitární pomoci obcím heřmanice a Bílý Kostel n. Nisou, každé 
ve výši 30 000 Kč (na základě schválení rMO byla již poskytnuta finanční pomoc 
těmto obcím, každé ve výši 20 000 Kč),

• prodej poz. p. č. 833/145 o výměře 768 m2 v k. ú. Pohořelice za cenu 11 059 Kč,
• směnu části poz. p. č.1239/5 o výměře 510 m2 v k. ú. Kvítkovice za část poz. p. č. 

1270/25 o výměře 320 m2 v k. ú. Kvítkovice ve vlastnictví hasičského záchranného 
sboru ZK s finančním vyrovnáním v případě rozdílnosti cen,

• bezúplatný převod zpevněných ploch (chodník a část parkoviště) mezi městem Ot-
rokovice a SMO, a. s., Otrokovice, do majetku města,

• výplatu slevy ve výši 10 % z celkové kupní ceny pozemků v lokalitě „Padělky II“ 
při dodržení podmínek kupní smlouvy i v případech, kdy novostavba na předmět-
ném poz. bude dokončena do 30. 11. 2010, popř. v jiné lhůtě podle dané kupní 
smlouvy na základě pravomocného povolení o předčasném užívání stavby rD.

zMO dne 12. 10. 2010 schválilo:
• zadání  změny č. 26 Územního plánu sídelního útvaru města Otrokovice (ÚPN SÚ 

Otrokovice) na základě vyhodnocení připomínek a podnětů k obsahu zadání a je-
jich zapracování do zadání (změna ÚP se týká poz. situovaných v blízkosti  silnice 
směrem na obec Machová,  které by měly být využity ke stavbě Centra odborného  
výcviku řidičů),

• prodej části poz. p. č. 3115/9 a poz. p. č. 3115/130 vlastníkům přilehlých nemovi-
tostí na ul. Letiště, kteří vyjádří svůj zájem o odkup (cena 200 Kč/m2),

• prodej části poz. p. č. 267/2 o výměře 24 m2 – pod lodžiemi -v k. ú. a obci Otroko-
vice spol. STONErON s. r. o., Praha za cenu 200 Kč,

• zřízení bezúplatných břemen na pozemcích města v k. ú. Otrokovice ve prospěch 
E.ON Distribuce, České Budějovice za účelem výstavby nového kabelového vedení 
(stavba „Otrokovice, Buriánek, kabel NN“) za cenu 120 Kč/m2,  ve prospěch JMP 
Net, s. r. o.,  Brno za účelem rekonstrukce plynárenského zařízení (v rámci stavby  
„rEKO STL Otrokovice – Nad hřištěm“), cena 120 Kč/m2,

• zřízení věcného břemene ve prospěch města Otrokovice na poz. Lesů Čr, s. p. 
hradec Králové (v rámci stavby „Cyklostezka podél Baťova kanálu – stavba Bělov  
I. část), cena dle znaleckého posudku.

Další informace z jednání zMO a rMO najdete na úřední desce města 
i na webových stránkách města Otrokovice v části „Volené orgány“.

Křest časopisu SENIOrská vlaštovka, jehož kmotry se stali hejtman 
Stanislav Mišák a starostka radoslava Matuszková, se uskutečnil 6. října  
v SENIOru Otrokovice. „Prostřednictvím časopisu se čtenáři dozvědí novinky, kte-
ré se týkají života v našich zařízeních, zajímavosti z minulosti i současnosti. Budeme 
se také snažit odpovědět otázky uživatelů týkající se služeb v naší organizaci. Každý 
může přispět svým názorem, dotazem, povídkou či příběhem,“ uvedla ředitelka SE-
NIOru Otrokovice Ivana Vardanová.              (kra), foto Michal KrATOcHVÍL

Otrokovický SENIOr začal vydávat vlastní časopis

13. 11. - OTrOKOVIcKý TUrNAj V PExESU DDM SLUNÍČKO
tř. Osvobození 168, prezentace: 9-9.30 hod., zahájení v 10 hod., kategorie: do 
10 let, 11 – 15 let a 16 a více let. Startovné: 10 Kč
Přihlášky zasílejte na e-mail dolinova@ddmslunicko. Přihláška musí obsaho-
vat jméno a příjmení soutěžícího + datum narození. Přihlášky zasílejte do 12. 
11. Pravidla obdržíte na základě odevzdané přihlášky. Vítězové jednotlivých 
kategorií budou mít možnost zúčastnit se Mistrovství Čr v Pexesu
16. 11. - TVOŘENÍ PrO VŠEcHNy
Místo: DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168, čas: 18-20 hod., cena: 100 Kč. 
Program: výroba adventního věnce



5
OtrOkOvické

nOviny

zlínský kraj přispěl dobrovolným hasičům
Účelovou neinvestiční dotaci v celkové hodnotě 394 tisíc korun 
obdrželo město Otrokovice od Zlínského kraje na výdaje spojené 
s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Na pokrytí mimořádných výdajů JSDh vzniklých v souvislos-
ti s květnovými a červnovými povodněmi poskytl Zlínský kraj 
360 tisíc korun. Tyto prostředky mají pokrýt zejména náklady 
na spotřebovaný materiál a poškozené věcné prostředky požární 
ochrany.
K pokrytí výdajů spojených s činností JSDh poskytl Zlínský kraj 
34 tisíc korun. Dotace bude využita na výdaje spojené se získá-
ním odborné způsobilosti velitelů a strojníků, na specializační 
kurzy, na věcné vybavení neinvestiční povahy, revize a opravy, 
ale také na náklady spojené s uskutečněnými zásahy JSDh na 
výzvu hZS kraje.  (kru)

Město ocenilo nejlepší květinovou výzdobu
Počátkem října byl slavnostně vyhodnocen 8. ročník soutěže 
Město v květech a zeleni, kterou každoročně pořádá Odbor ži-
votního prostředí MěÚ Otrokovice pod patronací starostky města 
radoslavy Matuszkové.
Soutěž probíhala od 1. června do 31. srpna 2010 a mohl se jí zú-
častnit každý, kdo žije nebo podniká v Otrokovicích. O prvenství 
se soutěžící mohli ucházet hned ve třech kategoriích, kterými byly 
Květinová výzdoba oken a balkonů bytových domů, Květinová 
výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů a Výsadba a údržba 
zeleně u podnikatelských objektů a institucí. 
Během stanoveného období projížděla hodnotící komise celým 
městem a sledovala vývoj zeleně na objektech přihlášených do 
soutěže. Konečné hodnocení pak vyplynulo z celkového dojmu. 
„Vybrat tu nejlepší výzdobu bylo velmi obtížné, protože všichni 
ti, co byli do soutěže přihlášeni či zařazeni, se o svá okna, bal-
kony, zahrady i předzahrádky starají velmi pečlivě a pohled na 
květiny pak skutečně potěší oko odborníka i laika. ačkoliv by si 
ocenění zasloužili jistě všichni, museli jsme vybrat jen ty nejlep-
ší,“ uvedl Petr Zakopal, vedoucí odboru životního prostředí.
Za nejlepší květinovou výzdobu oken a balkonů bytových domů 
byly odměněny tři domácnosti. Jako nejkrásnější byla ohodnoce-
na výzdoba paní Jiřiny Prokešové. Na druhém místě se umístili 
manželé Kraváčkovi, následováni paní hedvikou Slovákovou.
V kategorii květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných 
domů, ve které byly hodnoceny nejen okna a balkony, ale i cel-
ková úprava předzahrádek, získala nejvyšší ocenění rodina Zimá-
kova. Druhé místo obsadila paní Irena Pospíšková. Ocenění za 
třetí místo získala paní hana Zvoníčková.
Poslední kategorií byla výsadba a údržba zeleně u podnikatel-
ských objektů a institucí, ve které byla nejlépe hodnocena společ-
nost hu-fa Dental a.s.. Na druhém místě se umístila společnost 
LaPP KaBEL s.r.o.. Třetí skončila společnost KLIPOra s.r.o. 
- kavárna POhODa.
Výherci soutěže byli oceněni poukázkami na zahradnický materi-
ál. Sponzory soutěže byly město Otrokovice, Technické služby Ot-
rokovice, společnosti TerraCottem CZ, s.r.o., floravil, s.r.o., Pasič, 
spol. s r.o., Gramoflor, Gmbh&Co.KG. a Trvalky Batůšek. (kru)

Koupaliště zůstane zachováno
V poslední době se opakovaně objevovaly nepřesné a nepravdivé 
informace o budoucnosti městského koupaliště, proto považuje-
me za potřebné podat k tomu vysvětlení. 
Na internetu, především prostřednictvím elektronické pošty, byla 
šířena informace, že se město Otrokovice rozhodlo celý areál 
koupaliště změnou územního plánu převést do zóny zástavby, 
plánuje jeho prodej, rozparcelování na rodinné domy, a že dojde 
fakticky k likvidaci koupaliště. Je to zcela nepravdivá informace. 
Došlo k ní zřejmě nepřesnou interpretací rozhodnutí Zastupitel-
stva města Otrokovice z června tohoto roku, kdy bylo schváleno 
pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Otrokovice 
(dále jen ÚP), která se týkala pozemků sousedících s koupališ-
těm, nikoliv prostor koupaliště. Toto území je dle platného  ÚP 
určeno pro sport a rekreaci, z části pak jako krajinná, doprovod-
ná a účelová zeleň. V současné době se zde nachází ve většině 
přestárlá zeleň a zbytky sportovišť, které jsou v nevyhovujícím 
technickém stavu. Navrhovaná změna by měla ponechat prostor 
z části pro stávající využití, ale umožní i další rozvoj území. 
Proces změny ÚP probíhá dle zákona v několika krocích a v kaž-
dé fázi tohoto procesu se vyjadřují všichni dotčení. Lze tedy před-
pokládat, že bude dostatek prostoru pro další připomínky a námě-
ty, týkající se tohoto území.   
V žádném případě se v této souvislosti nehovořilo o možném 
omezení provozu koupaliště a už vůbec není plánováno jeho uza-
vření resp. zrušení. Navrhovaná změna ÚP naopak v budoucnu 
umožní pozemky přilehlé ke koupališti dále rozvíjet pro rekreační 
a sportovní účely a přitom vytvořit i pozemky pro zástavbu rD.  
 (kru)

AKTUáLNĚ z MĚSTA

Vsetín - Dvaadvacet dobro-
volníků z celého regionu věnu-
jících se dlouhodobě ve svém 
volném čase práci s dětmi a 
mládeží bylo začátkem října 
z rukou hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka a kraj-
ského radního pro oblast škol-
ství Josefa Slováka oceněno 
pamětními medailemi, dekrety 
a upomínkovými předměty. 
Slavnostního předávání oce-
nění se aktivně zúčastnili také 
náměstek hejtmana Jaroslav 
Drozd a krajská radní Taťána 
Nersesjan. Mezi oceněnými 
stál i dobrovolný kvítkovický 
hasič Martin holčík. Návrh na 
ocenění Martina holčíka poda-
lo město Otrokovice.

Letošní 7. ročník slavnost-
ního ocenění dobrovolných 
pracovníků s dětmi a mláde-
ží se uskutečnil v prostorách 
Mramorového sálu vsetínské-
ho zámku a Zlínský kraj tímto 
vzdal úctu lidem, kteří svou 
dlouhodobou a kvalitní činností 
v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže dávají nejmladší 
generaci vzor chování a při-
spívají k utváření pozitivního 
směru v celé společnosti.  (kra)

Martin HOLČÍK
Od roku 1983 působí ve Sboru dobrovolných hasičů v Kvítko-
vicích nejprve jako instruktor a později jako vedoucí. Ve sboru 
má 22 mladých hasičů, a to v družstvech mladších a starších 
žáků a v družstvu dorostenců. V soutěžích se umisťují většinou 
na čelných místech. Od roku 2001 pravidelně organizuje letní 
tábor pro děti v Pohořelicích. Martin holčík je od letošního 
roku také členem okresního výboru ShČMS, kde zodpovídá za 
činnost mladých hasičů v okrese Zlín.

Hejtman Mišák ocenil Martina Holčíka

Také na ZŠ T. G. Masaryka se 
snažíme vést žáky k přemýš-
lení o problematice životního 
prostředí. Již třetím rokem jsme 
zapojeni do hry rECYKLO-
hraNí, což je školní recyklační 
program, jehož cílem je prohlou-
bit znalosti žáků v oblasti třídění 
a recyklace odpadů a umožnit 
jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých 
drobných elektrozařízení.

Školy, které v roce 2009 ode-
vzdaly televize nebo počítačové 
monitory, obdržely tzv. Envi-
ronmentální vyúčtování. Jedná 
se o výsledky dopadu recyklace 
jimi vytříděných televizí a mo-
nitorů na životní prostředí za 

loňský rok. Díky vyúčtování tak 
může každá škola vidět, kolik 
bylo díky recyklaci TV a moni-
torů uspořeno elektrické energie, 
energetických surovin, primár-
ních surovin i pitné vody a jaký 
to činí podíl na snížení produkce 
nebezpečných odpadů a emisí 
skleníkových plynů.

recyklací těchto spotřebičů 
se ušetří elektrická energie, která 
by vystačila třem čtyřčlenným 
domácnostem na celý rok.

Dále se díky vybraným za-
řízením nemusí vytěžit množ-
ství ropy odpovídající týdnu 
nepřerušované jízdy osobním 
automobilem a ušetří se objem 
vody rovnající se 35 000 tisícům 

spláchnutí běžné toalety. Dohro-
mady školy odevzdaly 3 363 vy-
řazených televizí a 5 719 počíta-
čových monitorů. Díky tomu se 
do přírody nedostane například 
1 377 tun nebezpečného odpadu, 
což je váha šesti soch Svobody.

Tyto výmluvné argumen-
ty nás vedly poslední zářijo-
vý den k zorganizování  akce.  
30. 9. se konala ve škole me-
zitřídní soutěž ve sběru vyslou-
žilých elektrospotřebičů. Vy-
brali jsme úctyhodných 712 kg. 
Odměnou pro vítěznou třídu je 
pobyt v zábavním centru ve Zlí-
ně a zisk cenných bodů do hry 
recyklohraní.
 Kateřina SKOcHOVá

KAM S NÍM – se starým elektrospotřebičem, ptaly se děti

Mimořádný zážitek připravil v září divákům v Koncertním sále Společenského domu světový 
houslový virtuos Václav hudeček. V doprovodu klavíristky prof. Jaroslavy Pančochové předvedl 
mistrovská díla renomovaných autorů. Koncert se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Sta-
nislava Mišáka a za finanční podpory Zlínského kraje. (kra), foto Michal KrATOcHVÍL

Václav Hudeček předvedl, že i vážná hudba může být pro všechny

Martin Holčík převzal ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka. Poblahopřát nu přišla i místostarostka Otro-
kovic Libuše Škrabolová.
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pondělí 1. listopadu v 19 hod, sál Otrokovické BESEDy 
TrAVESTI SHOw  „ScrEAMErS V ŠAPITÓ“
 Vstupné: 220, 200 a 180 Kč

sobota 6. listopadu od 16 hod., sál Otrokovické BESEDy
4. ročník festivalu humoru a vína
OTrOKOVIcKÉ FrKOBrANÍ
16 až 18 hod. - otevřená soutěžní přehlídka vypravěčů anekdot a hereckých skupin 
(scénky, gagy apod.), vystoupení soutěžících bude proloženo písničkami a vyprá-
věním Mužského pěveckého sboru z Vlčnova.
18.15 hod. - vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky
Přihlásit do soutěže se můžete nejpozději do 14 hod. dne 6. listopadu, buď tele-
fonicky na 724 448 304, nebo na e-mail: huslik@beseda.otrokovice.cz, případně 
osobně v kanceláři Otrokovické BESEDY.
Vstup na odpolední část programu je VOLNý
19.30 hod. - Divadlo BrOD Uherský Brod  uvádí:
Vlastimil Peška – Zdeněk Galuška
SLOVácKO SA SÚDÍ aneb FAŠANK z VĚcÍ LUDSKýcH 
Perla moravského lidového humoru tentokrát v podobě zdařilé inscenace s množ-
stvím postav a postaviček a živou muzikou na scéně. Účinkuje dvacetičlenný diva-
delní soubor. hudební doprovod CM Strúček. režie: roman Švehlík 
Součástí festivalu je ochutnávka kvalitních vín.  Vstupné: 80 Kč

sobota 6. listopadu
zájEzD DO TErMáLNÍcH LázNÍ VELKý MEDEr
Cena zájezdu 380 Kč. Vstupné a pojištění si hradí každý sám. Odjezdy: 5.30 hodin 
od hotelu Baťov/Společenský dům a 5.40 hodin od kulturního domu BESEDa. 

středa 10. listopadu v 19 hod.
Koncert z cyklu KPh
VIOLONcELLOVý rEcITáL
jan ŠKrDLÍK – violoncello, Šárka BESPEráTOVá – piano
Violoncellový recitál s paralelně promítaným filmem podle předlohy samotného 
Debussyho. V programu dále zazní skladby L. Janáčka, S. Omizzola, S. Proko-
fjeva. Vstupné 80 Kč, mládež 40 Kč, členové KPH na předplatenky

sobota 13. listopadu v 19 hod., sál Otrokovické BESEDy
Divadelní soubor Otrokovické BESEDY TYJáTr uvádí premiéru hry 
O. henry/r. Chmela  PODFUK
Divadelní zpracování tohoto příběhu nechť je vám humorným připomenutím histo-
ricky ověřeného faktu, jenž praví: „Ženská se do kšeftu prostě tahat nemá.“ V hlav-
ních rolích se představí Olga Brožová, Martin Stoklásek a Karel Škrabal. režie 
radek Chmela. Výprava Lukáš Laciga. Vstupné: 60 Kč

sobota 20. listopadu v 19,30 hod., sál Otrokovické BESEDy
KATEŘINSKá záBAVA
Večer plný lidové zábavy s cimbálovou muzikou Vonica. Tance a lidové zvyky 
předvede soubor Vonica 80. Vstupné: 100 Kč

pátek 26. listopadu ve 20 hod., sál Otrokovické BESEDy
Adventní koncert skupiny AG FLEK
Legenda československého folk rocku v původním obsazení a v plné umělecké síle 
přiváží to nejlepší ze své tvorby. Vstupné: 180 Kč

PŘIPrAVUjEME:
neděle 12. prosince v 16 hod., sál Otrokovické BESEDy
Město Otrokovice ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU uvádí:
KOLEDy TŘÍ NárODů – VáNOČNÍ KONcErT.
Koledy z Polska, Slovenska a Česka zazní na předvánočním setkání souborů z part-
nerských měst Zawadzkie, Dubnica n. Váhom a Otrokovice. Součástí akce je i sou-
těž v pečení vánočního cukroví (viz vpravo dole).  Vstup volný

úterý 28. prosince v 19 hod.
Předsilvestrovské setkání s dobrým divadlem, pražskými herci a pozvánkou na 
skleničku vína.
Marc Camoletti  MILáČEK ANNA
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence, právě, 
když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni... hrají: Martina hudečková, David 
Prachař, Vanda hybnerová, Saša rašilov, Linda rybová.
 Vstupné: 250, 220 a 200 Kč

KINO BESEDA
čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin, USA 2010 – 100 min, titulky
SALT – akční       
Evelyn Salt (angelina Jolie) je agentkou CIa, která složila přísahu služby, cti 
a vlasti. Když je přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní nečinnou špion-
kou, Salt uteče, aby očistila své jméno a jednou provždy dokázala, že je vlasten-
ka. režie: Phillip Noyce. hrají: angelina Jolie, Liev Schreiber, Zoe Lister Jones 
a další.
Přístupno od 12 let Vstupné 74 + 1 Kč

čtvrtek 4. listopadu v 19 hodin, Česko 2010 – 100 min
rOMáN PrO MUžE – komedie    
Podle vlastního bestselleru román pro muže napsal Michal Viewegh scénář ke 
stejnojmenné komedii, která má všechny předpoklady stát se diváckým hitem pod-
zimu. režie: Tomáš Bařina. hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda 
hybnerová a další.
Přístupno  Vstupné  69 + 1 Kč

pátek 5. listopadu v 10 hodin – KINO PrO SENIOry, Čr 2009 – 105 min
PAMĚTNIcE – poetická komedie    
Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na školním srazu, nepochybně po-
sledním, v tváří tvář spolužačce Milušce Bínové. Bínová, kdysi nejoblíbenější spo-
lužačka, dnes přijíždí po letech do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejich 
spolužáků jí kdysi zničil život. režie: Vlado Štancel. hrají: Libuše Švormová, To-
máš Magnusek, Zita Kabátová, Květa fialová a další. 
Přístupno  Vstupné 39 + 1 Kč

čtvrtek 18. listopadu v 17 hodin, USA 2010 – 102 min, titulky
MAcHŘI – komedie     
Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech sejdou, aby 
vzdali poctu svému zesnulému basketbalovému trenérovi z dětství. režie: Dennis 
Dugan. hrají: adam Sandler, Jamie Chung, Salma hayek, Steve Buscemi a další. 
Přístupno od 12 let Vstupné 74 + 1 Kč

čtvrtek 18. listopadu v 19 hodin, USA 2010 – 110 min, titulky 
ČArODĚjůV UČEň – akční, thriller     
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném 
Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem hor-
vathem (alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc 
Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale 
ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. 
režie: Jon Turteltaub. hrají: Nicolas Cage, alfred Molina, Jay Baruchel, Monica 
Bellucci a další. 
Přístupno Vstupné 74 + 1 Kč

čtvrtek 25. listopadu v 19 hodin, Francie 2009 – 118 min, titulky
22 VýSTŘELů – thriller     
Charismatický Jean reno jako Charly Matted hraje ve francouzském thrilleru bý-
valého mafiána, který poslední tři roky vede klidný život v ústraní a věnuje se své 
rodině. Jednoho rána ho na parkovišti přepadnou maskovaní muži a zasáhnou 22 
kulkami. On však střelbu přežije a jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho če-
kat. režie: richard Berry. hrají: Jean reno, Kad Merad, Catherine Samie, Carlo 
Brandt a další.
Přístupno od 12 let Vstupné  74 + 1 Kč

pátek 26. listopadu v 10 hod. KINO PrO SENIOry, Sr, Čr 2009 – 82 min
žENy MÉHO MUžE – drama     
Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého muže jsou spojeny s osudem mediálně 
úspěšného manželského páru. film je výpovědí o životě ve středoevropské metro-
poli, z které se v důsledku unáhleného životního stylu vytrácí lidskost a duchovní 
hodnoty. režie: Ivan Vojnár. hrají: Zdena Studénková, Martin Stropnický, Vladi-
mír Dlouhý a další.
Přístupno Vstupné 39 + 1 Kč

neděle 28. listopadu v 15 hodin, 78 min, český dabing
SKŘÍTEK rOLLI – animovaný, rodinný, fantasy    
rolli je malý skřítek, který žije společně se svými kamarády v malé lesní vesničce 
plné skřítků. rolli je typický trol, uličník a rošťák, s hlavou plnou lumpáren a zlo-
myslností. Nerad se koupe, nerad rozdává pusinky a dělá vlastně nerad všechno, co 
je správné a co by měl malý trolík dělat. režie: Pekka Lehtosaari. 
Přístupno Vstupné 69 + 1 Kč

PŘIPrAVUjEME NA PrOSINEc:
Bastardi, Trik, Paranormal activity 2, Karate Kid, Tajemství mumie, habermannův 
mlýn; 
Pro seniory: Záložní plán, Všichni jsou v pohodě,

LISTOPaD

      

Město Otrokovice společně s Otrokovickou BESEDOU 
vyhlašují 

SOUTĚŽ V PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 
Soutěž je součástí projektu Koledy tří národů spolufinancovaného ze zdrojů EU – Fondu 

mikroprojektů. 
Vyhodnocení soutěžních vzorků se uskuteční 12. 12. 2010 v sále Otrokovické BESEDY 

v průběhu akce Koledy tří národů. 
Soutěžní cukroví v množství cca 2 kg přineste do Otrokovické BESEDY před začátkem 

akce od 14 do 15 hodin. 
Porotou vyhodnocené nejlepší cukrářky se mohou těšit na hodnotné ceny! 

Omezenému počtu účastníků budou proplaceny náklady na materiál potřebný k výrobě cukroví, 
a to až do výše 300 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložení orazítkovaných účtenek. 

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ 
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.  
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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
pondělí 1. listopadu v 17 hod., Otrokovická BESEDa
VErNISáž IV. OTrOKOVIcKÉHO VýTVArNÉHO SALO-

NU SPOjENá S KŘTEM KALENDáŘE - OTrOKOVIcE 2011
Výstava přiblíží obrazy, sochy, dřevořezby, grafiky a plastiky z tvorby necelé dva-
cítky otrokovických výtvarníků. V kalendáři se prolínají historické a současné fo-
tografie města s dobovými texty. Výstava potrvá do 28. listopadu a je přístupná ve 
všední dny od 8 do 18 hodin. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů.
Vstup volný.

pátek 26. listopadu v 16.30 hod., nám. 3. května
rOzSVÍcENÍ VáNOČNÍHO STrOMU
A VáNOČNÍHO OSVĚTLENÍ MĚSTA.
Zdravice představitelů města. Zpívání koled pod vánočním stromem. Kulturní 
pořad a bohaté občerstvení zajištěno (grilované speciality i domácí punč tradičně 
připravovaný přímo na místě. Výtěžek z prodeje bude věnován Sdružení Šance na 
pomoc oknologicky nemocným dětem. Vstup volný.

neděle 24. 10., 8.30-9.30 hod. a 11.30-12.15 hod., před kostelem sv. Vojtěcha
MISIjNÍ jArMArK 
Prodej výrobků dětí z Misijního klubka. Veškeré peníze získané prodejem výrob-
ků budou zaslány do kanceláře Papežských misijních děl a následně využity pro 
pomoc dětem v rozvojových zemích.

středa 27. 10., 17 hod., Otrokovická BESEDa
SLAVNOSTNÍ VEČEr KE DNI VzNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKO-
SLOVENSKÉHO STáTU
Pietní akt k uctění obětí 1. světové války se uskuteční v 16 hod. u pomníku na 
nám. 3. května. V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělen 
titul Osobnost města Otrokovice a Cena města Otrokovice. Volně přístupné.

sobota 6. 11., 9.30 hod., Nový stadion Otrokovice
MEMOrIáL MUDr. j. PODMOLÍKA V PůLMArATONU
11. ročník závodu v půlmaratonu a štafetovém půlmaratonu.

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

In
z

e
r

c
e

Po loňské pěší túře z Otrokovic do 
Prahy jsem letos na jaře plánoval ces-
tu do Plzně, ale z pracovních důvodů 
a také kvůli špatnému počasí jsem ji 
zrušil. Nakonec spoléhaje na babí léto 
jsem vyrazil 12. září z Ovčárny oko-
lo Pradědu na Sněžku a odtud na Říp. 
Celou trasu jsem šel 11 dní, ušel 409 
kilometrů (denní průměr 37 km), na-
fotil okolo tisíce snímků.

Trasa vedla letos mnohem více po 
turistických cestách a to jí přidalo na 
atraktivnosti a malebnosti.

jednotlivé etapy vedly těmito mís-
ty:

1. den – Ovčárna, Praděd, Červeno-
horské sedlo, Keprník a ramzová

2. den – ramzová, dále po červe-
né Petříkov, Císařská chata, Palaš, 
Zhořelá, Seninka, Králický Sněžník 
a dolů do horní Moravy

3. den – horní Morava, Červený 
potok, Králíky, Lichkov, Mladkov, 
Pastviny , Kunvald

4. den – Kunvald, Bubnov a hře-
benovkou po červené značce Přední 
vrch, pevnost hanička, anenský vrch, 
Pěticestí, Tetřevec, Velká Deštná, 
Luisino údolí, Deštná v Orlických ho-
rách

5. den – Deštná v O. h., Sedloňov, 
Olešnice, Borová, Dobrošov, Náchod, 
Kramola, Červený Kostelec

6. den – Č. Kostelec, rtyně v Pod-
krkonoší, Úpice, Suchovršice, Starý 
rokytník, Trutnov, Mladé Buky, Svo-
boda n. Úpou, horní Maršov, Velká 
Úpa

7. den – Velká Úpa, Portášovy bou-
dy, růžohorky, Sněžka, Obří důl, Pec 
pod Sněžkou, horní Lánov, Vrchlabí

8. den – Vrchlabí, Valteřice, Jilem-
nice, Peřimov, Benešov u S., Semily, 
Kozákov, Karlovice, Sedmihorky

9. den – Sedmihorky, hrubá Skála, 
Vyskeř, Drhleny, Kněžmost, Násedl-
nice, Kosmonosy, Michalovice, Bu-
kovno, Katusice, Mšeno

10. den – Mšeno, Kokořínský důl, 
harasov, Chlumek, Mělník

11. den – Mělník, Cítov, Kostomla-
ty, Ctiněves, Říp, stejnou cestou zpět 
do Mělníka a vlakem do Otrokovic.

Jistě mnohá z těchto míst znáte 
a můžete mi potvrdit, že krajina je to 

vskutku nádherná. Co napsat Čechům 
(a Moravákům) o putování po českých 
zemích?

Není to pouť exotickými krajinami, 
kde vyprávění cestovatelů bere dech, 
ale na straně druhé, když nespěcháš, 
sleduješ krajinu a lidi, co v ní bydlí, 
zastavíš a popovídáš si s nimi, domů 
se vracíš plný zážitků.

co jsem tedy viděl? 
Nádherné vrcholy Jeseníků v leh-

kém oparu ozářené podzimním slun-
cem. V údolí se povalovaly mlhy, 
a když skončil víkend a zase nastou-
pily všední dny, patřily Jeseníky mně 
a autobusu starých turistek.  Na Krá-
lickém Sněžníku jsem pomáhal asi 
sedmdesátileté paní, která již dávno 
nepředstírala, že nordic walking je její 
koníček, statečně se odrážela od ka-
menů dvěma čagany, a když jsem se jí 
ptal, kde mají ve svém zájezdu nějaké 
chlapy, tak mi odpověděla: „Někteří 
jsou v hospodě a většina už umřela.“ 

V Orlických horách není možné 
přehlédnout souvislé linie bunkrů 
a opevnění, které tiše ponechávají ne-
vyřčenou otázku o šanci či nemožnos-
ti obrany proti postupujícím fašistům 
na začátku 2. světové války.

Můj obdiv patří i těm bezejmenným 
turistům, kteří v naší republice vytvo-
řili a udržují tisíce kilometrů turistic-
kých značek, jež patří k nejdokona-
lejšímu značení v Evropě. Tady jsem 
zaznamenal i sarkastický humor, když 
mě značka přivedla k velikánské ohra-
dě s kravami, v ohradě branka a šipka 
ukazuje někam dopředu mezi dobytek. 
I s volem se dá někdy domluvit, a tak 
hlasitě chvále jejich krásné postavy, 
rohy, vemena a nevím, co všechno 
jsem tam namlel, jsem postupoval 
mezi dobytkem se sevřenými půlka-
mi. asi se jim můj proslov líbil, krávy 
mě doprovázely půl kilometru k další 
brance. 

 V krkonošských obcích není mož-
né si nevšimnout, kolik domů a rekre-
ačních objektů je zde na prodej. asi 
není jednoduché se v tom kraji přes 
zvýšený turistický ruch uživit. Na 
polské straně Sněžky postupovaly na 
vrchol tisíce Poláků v nekonečné řadě 
připomínající filmy o Slovenském ná-

rodním povstání. Polský hospodský 
mi ochotně prodal kávu za českou 
měnu v přepočtu, kdy jeden zlotý byl 
o něco dražší než euro. Zato hrníček 
byl do poloviny plný kávy, a tak jsem 
se další tři kilometry saunoval ve 
vlastní kůži.

Kdykoliv jsem chtěl vyfotit nějakou 
sakrální stavbu, kostel, křížek nebo 
sochu, vždy jsem narazil na rozvodné 
sloupy elektrického napětí nebo přímo 
transformátor. Mám dojem, že naše 
firmy provádějící výstavbu elektric-
kých sítí přijdou do vesnice, rozhléd-
nou se, kde je nějaká pěkná historická 
stavba, a před ni umístí obecní trafák. 

Potraviny jsem většinou nakupo-
val v malých vesnických obchodech, 
kde ještě prodávají řádně vypečené 
a křupavé rohlíky (ne jako ty vybled-
lé gumy v supermarketech). Na dotaz 
prodavačce, za kolik vám uvaří kafe, 
jsem většinou dostal kalfáč pořádné-
ho cloumáka, za který chtěla maxi-
málně deset korun. Když jsem jí dal 
dvacet, dostal jsem grátis dvoje oplat-
ky a ještě mi půjčila noviny se slovy: 
„Nepokrčte je, on by si je starý Novák 
pak nekoupil.“

Šel jsem kouzelnou krajinou Koko-
řínska, kde po jedné straně údolí jsou 
obrovské balvany a skály, pod nimiž 
mají lidé rekreační chalupy, na druhé 
straně jsou rybníky plné leknínů a ji-
ných vodních rostlin a vše je to tak 
trochu zanedbané a je vidět, že dva 
měsíce prázdnin jsou krátké, aby ten 
kraj uživily.

V ten čas všude zrovna rostly hřiby, 
a tak jsem si pro potěchu fotil pravá-
ky na kraji lesní cesty. Sbírat jsem je 
neměl šanci, už tak mi batoh na konci 
dne připadal jako velký balvan. Lidé 
nosili košíky hřibů z lesa, a když jsem 
tam dokonce potkal mladou maminku, 
jak tlačila kočár mezi smrky a sbírala 
hřiby, pochopil jsem, že kdo není na 
houbách, je moula.

Viděl jsem nádherné hory, jezera 
a rybníky, kde nic nebylo, jen ce-
dulka, že v případě stanování máte 
zaplatit na obci poplatek. Viděl jsem 
skály, hluboké lesy, načervenalou trá-
vu v Orlických horách, jedl borůvky 
a ostružiny. Viděl jsem to, co může 
vidět každý z nás. Vždyť chodit je tak 
snadné...
 jiří HOLUB

Hezky pěšky z Pradědu na Sněžku a ze Sněžky na Říp

Jiří Holub na Králickém Sněžníku (1 424 m. n. m.), nejvyšším vrcholu stejnojmen-
ného třetího nejvyššího pohoří v ČR. Na jižním úpatí hory pramení řeka Morava.



živočichové a naši domácí mazlíčci
Jeden z běžných školních dnů jsme si začátkem října  
v 5. a na ZŠ T. G. Masaryka  zpestřili. Uskutečnili jsme 
zcela jiný, netradiční projektový den s názvem „Živočicho-
vé a naši domácí mazlíčci“. Celá výuka probíhala v blo-
cích, ve kterých se navzájem prolínaly jednotlivé  předmě-
ty. Zejména přírodověda a vlastivěda. Vše bylo tematicky 
zaměřeno především na poznání naší fauny. Sami žáci si 
připravili referáty, přinesli  bohatě ilustrované knihy, ency-
klopedie (i např. staré vyrobené album zvířat po mamince). 
Největším zpestřením projektového vyučování byla přítom-
nost domácích mazlíčků (morčátka, králíci, křečci apod.). 
Na nich jsme mohli z bezprostřední blízkosti přímo pozo-
rovat stavbu těla, způsoby chování, spánkový režim a další 
nejrůznější projevy typické danému druhu.
Vyučování probíhalo formou práce ve skupině, ale i samo-
statně. Vyráběli jsme projektové práce, luštili křížovky, 
pracovali se slovníky, vymýšleli přísloví, počítali, kolik 
zvířat žije v zoo, vyráběli jsme ježky atd.  Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat našim maminkám a tatínkům za to, 
že nám ochotně pomohli s přepravou domácích mazlíčků. 
Projektový den se nám moc líbil a jsme  rádi, že jej ve zdra-
ví přežila i zvířátka.
 Mgr. B. janíčková, ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

Evropský den jazyků
V rámci Evropského dne jazyků měli žáci sedmých 
a osmých tříd ZŠ Trávníky možnost procvičit si angličtinu 
a němčinu zábavnou formou. Paní učitelky pro ně připra-
vily spoustu her, soutěží, doplňovaček, křížovek a rébusů, 
žáci mohli vytvořit koláže o svých zájmech nebo si procvi-
čit slovní zásobu vytvářením obrázkového slovníčku. Jejich 
krásné práce, plné vtipu a skvělých nápadů, zdobí chodby 
naší školy. 
Učitelé a přátelé naší školy zorganizovali sbírku na pomoc 
školním dětem v jedné konkrétní vesničce v Súdánu. Žáci 
osmých a devátých tříd měli díky tomu letos velmi speciál-
ní úkol. V hodinách angličtiny psali dopisy pro děti z této 
vesničky. Za dva měsíce jim organizátoři akce přivezou od-
povědi. Děti se na dopisy ze Súdánu velmi těší a všichni 
doufáme, že korespondence bude i nadále pokračovat.
 Vyučující cizích jazyků zŠ Trávníky
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zE ŠKOLNÍcH LAVIc

jAK SI SPráVNĚ VyBrAT 
BrýLE NA ČTENÍ

Snad každý čtenář ON dříve 
či později zavítá do optiky pro 
brýle na čtení. a jaké by měly 
být? Pohodlné? Krásné? Moder-
ní? ale hlavně by se vám s nimi 
mělo dobře číst. Jak tedy takové 
brýle správně vybrat?

Základem je nechat si důklad-
ně vyšetřit zrak. Pečlivě si pro-
myslete, kolik času denně  trávíte 
prací na blízkou vzdálenost. Čte-
me noviny, jízdní řády, jídelní 
lístky, kolikrát denně se díváme 
na displej mobilního telefonu, 
spousta z nás v práci neustále 
něco vypisuje, podepisuje nebo 
čte různé dokumenty, doma se 
pak s chutí začteme do knihy. 

Téměř každý začíná koupi 
nových brýlí výběrem obrub. 
V dnešní době je na trhu velké 
množství různých tvarů, velikos-
tí, barev a stylů. Měli bychom 
mít na paměti, k jakému účelu 
je budeme používat. Vybíráte-li 
brýle na čtení, máte tři možnos-
ti: půlky - menší, nosí se dál od 
očí, vhodné pro lidi, kteří nenosí 
brýle na dálku, umožňují rych-
lou změnu pohledu z blízka do 
dálky a naopak, vhodné např. 
pro úředníky, učitele, doma pro 
vaření, ruční práce při televizi. 
Jejich výhodou je malá velikost, 
nevýhodou může být menší zor-
né pole. Celé - klasické brýle, tak 
jak je všichni známe. Vhodné 
na dlouhodobou práci na jednu 
vzdálenost. Jsou pohodlné, mají 
velké zorné pole, ale neumožňují 
pohled do dálky! Víceohniskové 

- vyžadují hlubší (větší) obruby, 
nabízí komfort pohledu přes jed-
ny brýle i pro lidi potřebující ko-
rekci na dálku i na blízko. 

Ty dále dělíme na: bifokální 
- umožňují pohled do dálky i do 
blízka přes jedny brýle s tím, že 
vždy existuje oblast mezi dálkou 
a blízkou, na kterou ostře nevidí-
me. Multifokální (progresivní), 
které mají plynulý přechod mezi 
dioptriemi na dálku a na blízko, 
včetně všech středních vzdále-
ností. Dnes je i progresivních 
čoček široká škála. Při výběru 
těchto čoček je potřeba, aby zá-
kazník optikovi přesně vysvětlil, 
k jakým účelům brýle potřebuje. 
Např. naprosto jiný typ čoček do-
poručíme učiteli, který potřebuje 
přehled po celé třídě i na svém 
stole, a jiný úředníkovi, který 
potřebuje ostře vidět na svůj 
stůl a na klienta za přepážkou ve 
vzdálenosti cca 2 metry.       

a jak poznáte, že už nadešel 
čas na nové nebo vůbec první 
čtecí brýle? Trpíte-li některým 
z těchto příznaků: rychlá únava 
při čtení nebo práci na blízkou  
vzdálenost, bolesti hlavy, roz-
mazaná písmena, celková nervo-
zita..., pak je nejvyšší čas vyhle-
dat odborné vyšetření u očního 
lékaře.

Velmi často se optik setká-
vá s větou „chci brýle jenom 
na blízko“, přitom si málo lidí 
uvědomuje, že naše oči jsou od 
přírody uzpůsobeny hlavně na 
dívání se do dálky. To, že jsou 
schopny zaostřit i při pohledu do 
blízka, stojí poměrně velkou ná-

mahu – tzv. akomodace – schop-
nost dívat se do blízka – je dána 
souhrou očních svalů a samo-
zřejmě je únavná, tak jako každý 
jiný svalový výkon. Během dne 
se oko musí přeostřit na jinou 
vzdálenost až několiksettisíc-
krát. Když nemáme správnou 
a na naše oči správně individuál-
ně centrovanou korekci, dochází 
k výše popsaným potížím.

Závěrem chci varovat před ná-
kupem tzv. hotových brýlí v běž-
ných obchodech. Jejich čočky 
nejsou centrované ani broušené 
a při déletrvajícím nošení mohou 
poškodit váš zrak. Nakonec stej-
ně budete muset zajít do optiky.
Tyto tzv. hotovky byly původně 
vymyšleny jako náhradní brýle, 
když přijdete do obchodu a zjis-
títe, že nevidíte na zboží, protože 
jste si nechali brýle doma. Kou-
pili jste si hotovky a při odchodu 
z prodejny jste je rovnou vyho-
dili do koše. Tomu také odpo-
vídala jejich původní cena cca 
10-15 Kč. Bohužel naši obchod-
níci zavětřili možnost prodeje 
dalšího sortimentu, brýle zdražili 
a prodávají je místo klasických 
brýlí. Náš zákon to bohužel ne-
trestá. Tak dochází k situaci, kdy 
optika je vázaná živnost, tzn. že 
optik musí ze zákona doložit od-
borné vzdělání, a na druhé straně 
brýle prodává kdejaký hokynář, 
který tím beztrestně poškozuje 
váš zrak. 

hezký den vám přeje váš oční 
optik
 Tomáš KOTAS
 www.optikakotas.cz

Oční optik Kotas informuje a odpovídá
Inzerce

ZŠ T. G. Masaryka se nachází v samot-
ném srdci našeho města, v blízkosti sídliš-
tě Střed na ulici J. Žižky. V letošním škol-
ním roce ji navštěvuje 386 žáků, z toho je 
248 žáků  I. stupně a 138 žáků II. stupně.  
Poskytuje dětem základní vzdělávání 
a výchovu, dále vzdělávání ve školní dru-
žině a stravování. Je to škola zaměřená na 
všestranný rozvoj osobnosti žáka. Vyuču-
je se zde dle školního vzdělávacího pro-
gramu Škola – brána do života. V únoru 
2009 vzniklo na  škole nové  poradenské 
pracoviště, které je zaměřeno na poskyto-
vání pedagogicko-psychologických pora-
denských služeb žákům, jejich zákonným 
zástupcům a pedagogům. Jedná se o vy-
tvoření  podmínek pro včasné odhalování 
problémů ve vzdělávání, v psychickém 
a sociálním vývoji žáků v rámci primární 
prevence a  předcházení dalšímu rozvo-
ji problémů. Tým pracovníků je tvořen 
výchovným poradcem (PaedDr. Janou 
Jurtíkovou – tel. 576 771 659), metodi-
kem prevence (Mgr. Ivanou Bezděkovou 
(tel. 576 771 654)  a školním psycholo-
gem (PhDr. hanou Včelařovou – tel. 
576 771 660). 

 V průběhu letních prázdnin došlo ke  
změnám ve vedení školy. Do funkce zá-
stupkyně ředitele byla nově jmenována 
Mgr. Olga Kadlčíková.

V  tomto  roce se škola zapojila do pro-
jektu Zlínského kraje Multikulturní škola. 
Jedná se o projekt pro žáky i pedagogy, 
jehož hlavním cílem je získat informace 
o menšinách žijících na našem území 
a o vztahu naší společnosti k problema-
tice integrace. Dále se škola zapojila do 
projektu ZKariéra, jehož prostřednictvím 

bude výchovný poradce proškolen jako 
kvalifikovaný odborník v otázkách vol-
by povolání. Tak jako v loňském roce 
pokračuje projekt Zdravá škola a Ovoce 
do škol.

V rámci celoročního projektu  re-
cyklohraní  se   poslední  zářijový den 
uskutečnila soutěž ve sběru vysloužilých 
elektrospotřebičů. Dvě vítězné třídy -  
1. B a 3. a - pojedou za odměnu do zábav-
ního centra Galaxie ve Zlíně.  

V rámci projektu adopce na dálku jsou 
zasílány finanční prostředky zajišťující 
vzdělání naší adoptivní africké holčičce 
Celině. 30. listopadu se uskuteční prodej-
ní bazárek prací žáků, jehož výtěžek bude 
využit na úhradu jejího studia. 

V průběhu měsíce září jsme začali pra-
covat na projektu, kterým se chceme za-
pojit do skupiny férových škol.  

Podařilo se nám  získat finanční pro-
středky z Nadace Děti, kultura, sport na 
podporu projektu Kamarádstvím proti ši-
kaně. Tato již tradiční aktivita podporuje 
rozvoj vzájemných vztahů mezi nejmlad-
šími a nejstaršími žáky.  

Během měsíce září byly k vidění vý-
tvarné práce dětí naší školy v 16. etáži 
budovy krajského úřadu ve Zlíně. Téma 
výstavy bylo: „Máme rádi přírodu.“  

Letos se žáci 4. ročníků zúčastní školy 
v přírodě, pro žáky II. stupně se připravu-
je lyžařský výcvikový zájezd a poznávací 
zájezd do anglie. 

Ve škole je od letošního školního roku 
16 integrovaných žáků, z čehož 4 pracují 
za pomoci asistenta pedagoga. Vzdělává-
me  i těžce zdravotně postiženou díven-
ku. Její vzdělávání a výchova jsou možné 

díky bezbariérovosti školy. (Od loňského 
roku je ve škole výtah a nájezdy pro vo-
zíčkáře.)

Ve škole působí dva umělecké soubo-
ry, hudební soubor Zvoneček a folklor-
ní soubor Dřeváček. V průběhu roku se 
účastní řady kulturních akcí organizova-
ných školou i Otrokovickou BESEDOU. 
Vyvrcholením umělecké činnosti bude již 
3. ročník koncertu pro Sdružení Šance, 
který se uskuteční v květnu 2011 společ-
ně ve spolupráci s dalšími otrokovickými 
školami a DDM Sluníčko ve velkém sále 
BESEDY.

Škola vydává dvakrát ročně svůj vlastní 
časopis. Čtenáři se v něm seznámí s řadou 
aktivit, jež ve škole probíhají, dočtou se 
o úspěších žáků na poli sportovním, vědo-
mostním, uměleckém, potěší se pohledem 
na výtvarné práce dětí. 

V tomto roce mají žáci možnost na-
vštěvovat řadu zájmových útvarů: Šikov-
né ruce, divadelní kroužek, logopedický 
kroužek, skupinovou náprava VPU, flor-
bal, sportovní hry pro mladší a starší žáky 
a kroužek atletiky, hudební soubor Zvo-
neček, folklorní soubor Dřeváček, anglic-
ký jazyk pro 1. a 2. třídy.

Každé úterý odpoledne mohou děti za-
vítat do dobře zásobené školní knihovny 
a vybrat si některou z řady zajímavých 
a bohatě ilustrovaných publikací. Děvčata 
ze třídy 3. a pomáhají zajišťovat kulturní 
program v rámci obřadu „Vítání nových 
občánků Otrokovic.“ 

Důležitou část ze svého pobytu  ve 
škole tráví děvčata a chlapci I. stupně ve 
školní družině. V pěti odděleních jsou 
pro děti připravovány zajímavé a pestré 

aktivity  v oblasti  výtvarné výchovy, pra-
covní výchovy a další sportovní, rekre-
ační a odpočinkové činnosti. S dětmi je 
dodržován pravidelný pohybový režim, 
v případě hezkého počasí tráví svůj čas 
na hřišti ŠD.  Vždy na počátku  nového 
školního roku jsou dokupovány do oddě-
lení  nové hračky, hry a pomůcky.  Každý 
měsíc se konají tzv. celodružinové akce, 
např. sportovní olympiáda, karneval, zá-
bavné a soutěživé hry v tělocvičně, vědo-
mostní soutěže, noc ve školní družině  aj. 
V rámci školní družiny mají děti možnost 
navštěvovat zájmové činnosti: sportovní 
hry, florbal, rukodělné práce. 

I v tomto školním roce se opět rozjela 
činnost školního žákovského parlamen-
tu. V třídních kolektivech byli zvoleni 
dva zástupci a ti se budou zúčastňovat 
pravidelných schůzek. Jejich prostřednic-
tvím se mohou všichni žáci  školy podílet 
na chodu školy a přicházet s nápady na 
vylepšení podmínek. Děti se také chtějí 
zabývat přípravou stanov školního parla-
mentu, přípravou projektového dne a po-
dílet se na prevenci patologických jevů. 
Dne 21. září se ve škole konaly volby do 
Městského parlamentu dětí a mládeže 
v Otrokovicích.  Školu budou zastupovat  
Lucie Bujáčková, 8. B, Michaela Blahu-
šová, 8. B, Jindřich hartmann, 8. a, Ja-
kub Pastyřík, 7. B, Tomáš Müler, 6. a.

Veškeré informace jsou široké veřej-
nosti k nahlédnutí na internetových strán-
kách na adrese www.zsotrtgm.cz nebo 
telefonicky na čísle 576 771 650.  Přijďte 
se k nám podívat, jste srdečně zváni! 
 Mgr. Hana zVONÍČKOVá,
 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

co možná nevíte a chtěli byste vědět o základní škole T. G. Masaryka



Dne 30. října se dožívá významného životního 
jubilea 60 let můj drahý manžel a náš milovaný 
otec, pan zdeněk HrUŠKA. Do dalších let hod-
ně štěstí, zdraví, rodinné pohody a pracovních 
úspěchů přejí manželka Zdenka a synové Miro-
slav a roman.

Dne 11. listopadu oslaví 60 let spo-
lečného života manželé jaromír a 
Emílie VEČEŘOVI. hodně štěstí, 
zdraví a lásky do dalších let přejí 
dcery Jarmila, helena a Irena s ro-
dinami.

I když je to 30 let, nikdy ne-
lze zapomnět. Na své rodiče 
a prarodiče Martina a Marii  
OBDržáLKOVI vzpomínají 
dcera Vlasta a vnuk Martin s rodi-
nou.

Smutné 4 roky uplynuly od chvíle, kdy nás na-
vždy opustila milovaná manželka a drahá ma-
minka, 

paní Eva KLOBáSKOVá. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel františek a 
dcera helena s rodinou.

Dne 8. října uplynul rok, co nás navždy opustil 
pan ALEŠ VycHODIL.

Stále vzpomínají dcera Ivana s rodinou, syn aleš, 
bratr Pavel s rodinou a partnerka Ivana.

Dne 17. října jsme si připomněli 4. výročí ode 
dne, kdy nás navždy opustil 

pan jindřich KOcIáN. 
Vzpomínají manželka, dcera a synové s rodina-
mi. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 17. října si připomeneme 10. 
výročí úmrtí naší drahé maminky, paní josefy 
VĚrNÉ a také tatínka, pana Aloise VĚrNÉHO, 
který nás opustil před 31 lety. S láskou vzpomína-
jí dcery Milena a Vlasta s rodinami a vnuk Milan 
s rodinou. Vzpomeňte, kdo jste je měli rádi.

I když léta ubíhají, vzpomínky nám 
zůstávají. Ve středu 20. října uplynulo dlouhých 
30 let, kdy nás tragicky opustil milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a strýc, pan Antonín MArTI-
NEc. Za tichou vzpomínku děkují manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 21. října vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
pana josefa PETrA. 

S láskou stále vzpomínají manželka Marie, syn 
Pavel a dcera Irena s rodinami. Za tichou vzpo-
mínku děkujeme všem, co ho měli rádi.

Čas neúprosně běží a bolest v srdci zůstává. Slzy 
v očích Tě neprobudí a domov prázdný zůstává. 
Dne 29. října uplyne 10 let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil pan Miroslav PLUHAŘ. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka Libuše, syn Miro-
slav a dcera Blanka s rodinami.

Dne 30. října vzpomeneme 13. výročí úmrtí mého 
manžela, našeho tatínka a dědečka, 

pana jana BOHáČIKA. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 31. října uplyne rok od úmrtí 
paní Aleny jEžOVÉ. 

S láskou vzpomínají manžel Pavel, dcera alena 
a syn Pavel. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí s námi tichou vzpomínku.

Dne 14. listopadu si připomeneme 5. výročí úmrtí 
pana Pavla VLČKA. 

9. října by se dožil 65 let. S láskou vzpomíná 
manželka s rodinou.
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ráda Vás přivítám v kosmetickém salonu STUDIO jANA, 
Obchodní 1317, Otrokovice (za Městským Úřadem č.1, restu-
rací radniční). Nyní nově i masáže LáVOVýMI KaMENY. 
Objednávky na tel.: 606 129 185. Těší se na Vás Věra Černá.

Zveme Vás do nově otevřené PEDIKÚry DANIKI. Kro-
mě klasické pedikúry provádíme také modeláž nehtů, depi-
lace teplým voskem a manikúru. Vše na vysoké úrovni. Na-
vštivte nás ve zdravotním středisku TOMa, přízemí, dveře  
č. 7. Objednávky na telefon: 774 888 717.

INzErcE

BLAHOPŘáNÍ

Setkání příznivců ZŠ
mánesova Otrokovice
v sobotu 11. 12. 

u příležitosti zakončení 
oslav

75. výročí založení 
školy

Zveme bývalé žáky, uči-
tele i další spřízněné 
duše k prohlídce školy 
a k popovídání o spo-
lečně prožitých školních 
letech. Třídním kolekti-
vům – absolventům na-
bízíme setkání se „svý-
mi“ učiteli ve „svých“ 
učebnách, možnost 
zakoupit si leporelo, mi-
mořádné číslo školního 
časopisu Co v žákovské 
nenajdete a CD vydané 
k 75. výročí. Bližší in-
formace naleznete na 
www.zsotrman.cz. Zahá-
jení proběhne ve 14.00 

ve školní jídelně.
Těšíme se na vás!

Zaměstnanci ZŠ má-
nesova

Avon centrum
otrokovice 

Střed
nám. 3. května 35, nad 
květinářstvím Jasmín, 
poblíž nového kostela, 

kousek od fary

• přímý prodej výrobků na 
místě bez objednání- skla-

dem ihned k odběru
• pravidelné slevové 

doprodeje
• katal.objednávání, vzorky 

zdarma k vyzkoušení
• rozšířeno o prodej doplňků 
na nehtovou modeláž, Orif-

lame, Dedra a fm group
• možnost registrace nových 

členů-distributorů všech 
uvedených firem

Otevírací dOba:
pO-pá 9-17 hOdin

(příp. individuálně  
i mimO Otevír. dObu)

tel: 605 375 505

V září se v rámci projektu 
Mezinárodní spolupráce 

v komunitním plánování so-
ciálních služeb (MS KPSS) 
uskutečnila studijní cesta do 
Nizozemska, které se zúčastni-
lo téměř čtyřicet lidí z našeho 
regionu. Politici, úředníci, po-
skytovatelé sociálních služeb 
a zástupci uživatelů navštívili 
řadu organizací, viděli v praxi 
téměř dvacítku inovativních 
projektů a nasbírali inspiraci 
pro svou další práci. Projekt 
MS KPSS je financován z Ev-
ropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

V průběhu pětidenního po-
bytu se účastníci seznámili 
se 17 projekty neziskových 
organizací a navštívili dvě 
radnice. „Program byl nabitý 
a naplánovaný prakticky na 
minuty. Silným emočním zá-
žitkem pro mě bylo setkání 
s pracovníky organizace De 
Boei, která pomáhá duševně 
nemocným. Kdybych uměla 
holandsky, okamžitě se k nim 
hlásím jako dobrovolnice. 
V Nizozemsku je dobrovol-
nictví na velmi vysoké úrov-
ni. Jak nám sdělili hostitelé, 
je samozřejmostí, že celá po-
pulace z 80 % dobrovolnicky 
pracuje v oblastech kultury, 
sportu, sociální práce apod., 
a to od mládeže, přes pracov-
ně aktivní lidi až k seniorům. 
Cítí to jako svou občanskou 
povinnost, toho bych se chtěla 
dožít i u nás,“ řekla  starostka 
města Otrokovice radoslava 
Matuszková. „Samozřejmě 
nás všechny zajímaly také 
finance. Podstatný poznatek 
byl, že poskytovatelé soci-
álních služeb v Nizozemsku 
mají financování naplánová-
no a dohodnuto na čtyři roky 
dopředu, ať už peníze plynou 
přímo z obce nebo ze státních 
zdrojů. To poskytovatelům 
zajišťuje mnohem větší exis-
tenční jistoty než u nás“, řekl 
metodik projektu MS KPSS 
Josef Zdražil a dodal, že je to 
umožněno rozdělením kom-
petencí ve veřejné správě, kdy 
má obec nejen odpovědnost, 
ale také pravomoci a dostateč-
né příjmy ze státního rozpočtu 
pro zajištění sociálních služeb 
na svém území. 

Zástupce poskytovatelů so-
ciálních služeb zajímaly hlav-

ně metody práce s osobami 
z cílových skupin. Nejrych-
leji zareagovali  pracovníci 
otrokovické pobočky Naděje. 
Nechali se inspirovat pozitiv-
ním přínosem ergoterapie na 
malých farmách, kde se o zví-
řata a plodiny starají lidé se 
zdravotním postižením nebo 
duševním onemocněním. 
„Pořídili jsme si miniprasátko 
amálku a kozičku rozárku, 
jež se okamžitě staly miláčky 
klientů,“ uvedla Iveta Bláho-
vá, vedoucí sociálně terapeu-
tické dílny Naděje. 

Zajímavým poznatkem také 
bylo, že v Nizozemsku není 
striktní bariéra mezi službami 
„povinnými“ a fakultativní-
mi, protože individuálním po-
třebám a přáním klienta jsou 
přizpůsobovány poskytované 
služby a metodiky, nikoli na-
opak. „Pozitivní bylo zjištění, 
že v kvalitě poskytovaných 
sociálních služeb v podsta-
tě nezaostáváme, i když jsou 
věci, které jsou v Nizozemsku 
vzhledem k tamní legislativě 
možné a přispívají ke zlepše-
ní práce s klientem, zatímco 
u nás bychom s jejich realizací 
měli pravděpodobně problé-
my. Jde například o pracovní 
zařazení uživatelů sociálních 
služeb, které je chápáno jako 
důležitá součást procesu in-
tegrace do společnosti. Tento 
typ aktivit je v Nizozemsku 
nastaven jednoduše pro orga-
nizace a citlivě ke klientům 
služeb,“ uvedla Eva Kucha-
řová, manažerka projektu MS 
KPSS. 

Projekt MS KPSS se za-
měřuje na výměnu zkušeností 
a příkladů dobré praxe v po-
skytování sociálních služeb 
a v procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb na 
Otrokovicku. Mezinárodními 
partnery jsou města Newcast-
le upon Tyne (Velká Británie) 
a Dubnica nad Váhom (Slo-
venská republika). Součástí 
aktivit projektu jsou kromě 
studijních cest například kon-
zultace se zahraničními exper-
ty, mezinárodní workshopy 
a společná setkání řadových 
pracovníků v sociálních služ-
bách. Projekt vyvrcholí me-
zinárodní konferencí v Otro-
kovicích v polovině příštího 
roku. 
 Mgr. Eva KUcHAŘOVá

Nizozemsko se stalo inspirací pro další 
plánování sociálních služeb ve městě
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zádržné systémy
Zádržným bezpečnostním systémem 
se rozumí zařízení, které je schválené 
a určené k zajištění bezpečnosti přepra-
vovaných osob. Mezi zádržné bezpeč-
nostní systémy patří bezpečnostní pás 
nebo dětská autosedačka. Jejich účelem 
je ochránit nás, ať už sedíme na sedadle 
řidiče nebo spolujezdce.
Bezpečnostní pásy

Z hlediska bezpečnosti jsou pásy nej-
účinnější do rychlosti 50 km/h a v kom-
binaci s airbagem. Naproti tomu airbagy 
použité bez bezpečnostních pásů fungují 
podstatně hůř a mohou následky nehody 
dokonce zvýšit. Pro správnou funkci ne-
smí být pásy nikdy volné. Náraz auta při 
rychlosti 50 km/h se pro nepřipoutaného 
dá přirovnat pádu z 10 m na zem (přibliž-
ně ze třetího poschodí). Nepřipoutaný 
spolucestující na zadním sedadle může 
smrtelně ohrozit cestujícího na předním 
sedadle. Podle organizace BESIP zvy-
šuje nepoužívání pásů riziko smrti při 
nehodě na předním sedadle 6krát, v obci 
dokonce 8krát (u řidičů je to dokonce 
14krát mimo obec, 12,8krát v obci). Pa-
sažéři na zadních sedadlech podle téhož 
zdroje umírají 3,9x častěji než připouta-
ní, v obci 4,2x.Podle jiných studií by do-
pravní nehody mohlo přežit 2/3 lidí, po-
kud by měli bezpečnostní pás zapnutý. 

aby pás splnit svou funkci, je ne-
zbytné, mít ve správné poloze hlavové 
opěrky. Existují zákonné výjimky, kdy 
jako řidič nemusíte být za jízdy připou-
tán bezpečnostním pásem. a to když 
budete couvat, pokud Vám to neumož-
ňují zdravotní důvody nebo jedná-li se 
o řidiče vozidla bezpečnostních sborů, 
ozbrojených sil a vojenského zpravo-
dajství při plnění služebních povinností 
a řidiče vozidla zdravotnické záchranné 
služby v případech, kdy použití bezpeč-
nostního pásu brání v rychlém opuštění 
vozidla za účelem výkonu dalších po-
vinností. Zdravotní důvody, nejedná-li 
se o aktuální nenadálé zdravotní potíže, 
je řidič povinen prokázat lékařským 
potvrzením, které musí mít řidič za jíz-
dy u sebe a na požádání policisty nebo 
strážníka obecní policie předložit ke 
kontrole. Lékařské potvrzení se vydává 
nejdéle na dobu jednoho roku, pokud se 
nejedná o trvalý stav. Tiskopis potvrzení 
získáte na jakémkoliv úřadě, který vede 
registr řidičů. 

Řada těhotných maminek stále ještě 
nepoužívá pásy z obavy, že by mohly 
poškodit plod při nehodě nebo že jsou 
pro ně nepohodlné. Bezpečnostní pásy 
nejenže chrání těhotnou maminku, ale 
také dětský plod. Vrchní pás by však měl 
vést mezi prsy a spodní část pásu musí 
vést pod bříškem, nikdy ne přes bříško. 

Jako řidič v případě, že porušíte povin-
nost být za jízdy připoután, Vám hrozí 
pokuta na místě (bloková pokuta) až do 
2.000 Kč nebo ve správním řízení pokuta 
od 1.500 Kč do 2.500 Kč a zisk 2 bodů 
v bodovém systému. Pokutou ať již v blo-
kovém řízení nebo ve správním řízení ve 

stejné výši bude potrestán i nepřipoutaný 
spolujezdec. Ten však na rozdíl od řidiče 
nepodléhá bodovému hodnocení. 
Dětské autosedačky

Každoročně umírá v důsledku doprav-
ních nehod přes 15 dětí do 15 let jako 
spolujezdců v osobních automobilech, 
a to i z důvodu, že nebyly přepravová-
ny tak, jak nařizuje zákon č. 361/2000 
Sb. I přes relativně vysoké tresty, které 
řidičům hrozí za to, že dítě nepřepravují 
v souladu se zákonem (bloková pokuta 
až do 2.000 Kč nebo pokuta ve správním 
řízení od 1.500 Kč do 2.500 Kč a 2 body 
v rámci bodového hodnocení řidičů), 
stále někteří řidiči-rodiče své děti do au-
tosedaček nedávají. Dětská autosedačka 
zajišťuje, aby se dítě při nárazu nevy-
smeklo, aby tělíčko bylo co nejméně 
namáháno, aby byla chráněna hlavička 
a poskytuje také speciální ochranu při 
bočním nárazu.  Dětská autosedačka 
je zařízení schválení podle zvláštního 
právního předpisu určené k zajištění 
bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž 
tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tě-
lesná výška nepřevyšuje 150 cm.

Pro účely zákona 361/2000 Sb. vy-
hovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, 
pokud je homologován pro použití (má 
atest). Je tedy nutno jej považovat za au-
tosedačku, pokud bude použit zároveň 
s bezpečnostním pásem. autosedačka 
musí být ve vozidle umístěna, upevněna 
a použita k přepravě dětí pouze podle 
podmínek stanovených výrobcem auto-
sedačky, které jsou uvedeny v návodu 
k použití této autosedačky. Použití dět-
ských zádržných systémů je od července 
2006 povinné při všech jízdách na všech 
druzích pozemních komunikací (tedy ne-
jen na dálnicích, ale i v obcích).

Pokud dítě přesáhne svou výškou 
150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být 
přepravováno v autosedačce, ale lze jej 
přepravovat pouze za použití bezpeč-
nostních pásů, je-li jimi dané sedadlo vy-
baveno. Toto platí např. i pro dítě, které 
při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo nao-
pak při 155 cm výšky váží 30 kg. 

Když budete vybírat dětskou autose-
dačku, zkuste si na internetu zjistit, jak 
konkrétní autosedačka dopadla v testech, 
ať je provádí TÜV SÜD nebo jiná  labo-
ratoř či časopis D-test. Při výběru starší 
(použité) autosedačky si ověřte, zda „ne-
zažila“ dopravní nehodu. Není vhodné 
použít autosedačku starší 5 let, neboť 
k ní dochází k opotřebení, které ovlivňu-
je bezpečnostní funkce.
V souvislosti s bezpečností osob ve vo-
zidle nesmíme také zapomínat na zajiš-
těná zavazadla či drobné tvrdé předměty. 
Doporučuje se těžké věci v kufru umístit 
hned za sedadlo a zajistit je proti pohybu, 
zapnout bezpečnostní pásy i na prázd-
ných zadních sedadlech. Tvrdé předmě-
ty v kapse u kalhot nebo v náprsní kapse 
u saka pod bezpečnostními pásy či po-
pruhy autosedaček Vás mohou vážně po-
ranit, neboť při nárazu se zatlačí do těla. 
 Mgr. renáta KrySTyNÍKOVá,
 vedoucí odboru silničního hospodářství

FAŠÍrOVANá ryBA
Pro velkou tabuli se vezme asi ze dvou 
kaprů masa, všecky kůstky a kůže se 
musejí pryč odřezat, maso se use-
ká a asi dvě neb tři v mlíce máčené, 
ostrouhané a pak dobře vymačkané 
žemličky k tomu, pak asi 4 neb 5 mí-
chaných vajec, asi dva stroužky česne-
ku, trochu soli, hřebíčku a pepře, vše 
se to musí dobře usekat, kousek másla 
na míse utřít, tu sekaninu do toho dát, 
hodně to ještě promíchat, několik syro-
vých vajec též do toho vrazit, podlouh-
lý pekáček máslem vymazat, vyložit 
papírem, též máslem pomazat a to do 
toho papíru vlejt, zase máslem poma-
zaným papírem přikrejt, a tak v páře 
hodinu, neb kdyby toho mnoho bylo, 
i půldruhé hodiny vařit nechat. Omáč-
ka se udělá sardelová; totiž utře se asi 
šest sardelů s novým máslem, dají se 
do hrnéčka, naleje se čtvrtý díl vína, 
jeden díl vinného octa, dva díly poliv-
ky, v které se ty kůstky a kůžičky vařily, 
nechá se to vařit, udělá se hnědá jíš-
tička, zapraží se to, pak se i cukr hezky 
dohněda upálí, dá se k tomu a ještě se 
k tomu kousek bílého cukru dá, aby to 
bylo lahodnější; též se dá citronová 
kůra, hřebíček a trochu nového koření 
k tomu - to maso se vyklopí konečně 
na mísu, smažená žemlička se na něj 

dá jako na cemr, okrášlí se zelenou 
petruželí a omáčka se do omáčníčku 
jako k hovězímu masu dá.
 DoBrÉ CHUTNáNÍ!

Vědomostní soutěž:

Koho oslavujeme Martinskou husou?

a) sv. Martin z Tours (317-397) 

b) Martin Luther (1483-1546)

c) sv. Martin de Porres (1579-1639)

Správné odpovědi zasílejte písemně 
nebo e-mailem na adresu redakce 
Otrokovických novin nebo vhoďte 
do schránky u redakce do 10. listo-
padu. Vylosovaný výherce bude mít 
jeden týden zdarma oběd z denního 
menu dle vlastního výběru v

restauraci DOLLy,
Otrokovice-Trávníky.

rEcEPTy MAGDALENy DOBrOMILy rETTIGOVÉDOPrAVNÍ SOUTĚž O  cENy

Správné odpovědi z minulého vydání: dopravní (b) - výherce je Eva 
formanová, receptová (b) - výherce je Viktor Pospíchal.

Všechny budeme kontaktovat.

upOzOrnění!
v pátek 29. října bude z provozních důvodů

uzavřen měStSký úřad!
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Pracovní Příležitost!
nabízíme práci ve výrobě plastových 

a hliníkových oken, dveří.
PožaDavKY: vyučení v oborech – strojař, zámečník.
výhodou praxe a zkušenosti, zručnost, zodpo-

vědnost, samostatnost.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu: 577 158 259

telKas, s. r. o., 2. května 685, 763 61 napajedla

Soutěžní otázka č. 10
NA jAKOU VzDáLENOST VIDÍ V NOcI ŘIDIČ cHODcE V BÍLÉM OBLEČENÍ:

a) 24 m
b) 55 m
c) 70 m

Správnou odpověď posílejte na adresu redakce Otrokovic-
kých novin do 10. listopadu. Vylosovaný výherce získá po-
travinový dárkový koš od partnera soutěže AUTOŠKO-
Ly cHMELA OTrOKOVIcE.
www.AUTOSKOLAcHMELA.cOM
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Power Plate je nový styl cvi-
čení, který výrazně zlepší 
Váš fyzický i zdravotní stav.

Hlavní výhody Powerplate:
• časově nenáročné cvičení 

(1/2 hodinové lekce)
• maximální intenzita (1 lekce 

se rovná 1 a 1/2 hodině ve 
fitness)

• cvičení pod vedením škole-
ných instruktorů

• je určen všem věkovým kate-
goriím

co vám přínáší:
tvarování postavy, redukci 
celulitidy, Zvýšení svalové síly, 
Zlepšení rovnováhy a koordi-
nace, stabilizace kortizolu 
(stresového hormonu), Zvýšení 
hustoty kostní tkáně (zastavuje 

artrózu), Zlepšuje krevní oběh 
a lymfatický systém (vyplavo-
vání toxinů z těla), Zotavení a 
regrace, Zlepšení nervosvalo-
vých funkcí
Najdete nás ve Sportcent-
rum Otrokovice v ulici J. Ja-
bůrkové 1819.
Více informací na www.
powerplate.cz nebo e-mailu: 
powerplateotrokovice@se-
znam.cz. Telefonické objed-
návky na čísle: 775 444 934

Na letošní již druhé podzimní Setkání lodních 
modelářů pořádané naším MODEL KLUBEM 
Otrokovice ve dnech 11.-12. září ve spolupráci 
s DDM Sluníčko a městem Otrokovice se sjelo 
celkem 42 modelářů, kteří s sebou přivezli cel-
kem 75 různých modelů.

 Nejisté sobotní počasí dost ovlivnilo účast jak 
modelářů, tak i diváků. ale i tak přijelo mnoho 
modelářů ze širokého okolí a velmi nás potěši-
la účast modelářů ze Slovenska. Celý den se na 
vodní hladině prohánělo mnoho modelů, mo-
torových lodí, plachetnic, hydroplánů, ponorek 
a vzlétl i vrtulník.

Největší úspěch sklidil pan Berg se svým os-
mimotorovým Do 214. Jeho pilotní umění divá-
ci odměnili bouřlivým potleskem.

Během dne si mnohé děti mohly pod odbor-
ným dohledem pana Galatíka zhotovit jednodu-
chý model lodi, který měly možnost hned vy-
zkoušet na vodní hladině.

Vodní hladina byla opět pokryta různými bój-
kami, umělými skalisky, brankami, nechyběl 
ani maják a zakotvená vojenská letadlová loď.

Po setmění se uskutečnily noční jízdy s osvět-
lenými modely mezi osvětlenými bójkami.

Jelikož akce trvala dva dny, mnozí mode-
láři využili možnost ubytování přímo v areálu 
u vody na táborové základně DDM Sluníčko.

Nedělní ráno nás přivítalo teplé sluníčko a bě-
hem dopoledne přijelo ještě mnoho modelářů 
s modely a také přišlo ještě mnoho diváků.

Po celou sobotu a neděli se o občerstvení sta-
rala slečna Lucie hadačová, za což jí děkujeme.

Po dobu trvání celé naší akce členové klubu 
uctili památku rozžatou svíčkou u fotografie 
pana Demka, který zesnul letos 22. srpna. Pan 
Demek patřil k zakládajícím členům našeho mo-
delklubu a rád se zúčastňoval různých modelář-
ských akcí.

Na závěr bych chtěl jménem klubu poděkovat 
všem účastníkům, pořadatelům, DDM Sluníčko 
za poskytnutí areálu a městu Otrokovice za po-
skytnutí dotace na tuto naši akci.

za MODEL KLUB
Otrokovice

zdeněk SIrNý

Je to již potřetí, kdy se dívky 
naší školy probojovaly přes 
okresní a krajské kolo do celo-
republikového finále 29. roční-
ku COrNY atletického vícebo-
je v Břeclavi. 
Patronkou atletických závo-
dů byla opět mistryně světa 
a olympijská vítězka Barbora 
Špotáková.

Závody se uskutečnily ve 
dnech 11. a 12. 10. za velmi 
chladného, ale slunečného po-
časí. Našim atletkám se letos 
mimořádně dařilo a v konku-
renci 14 týmů obsadily v celko-
vém  hodnocení víceboje krásné 
4. místo. Za zmínku stojí i pořa-
dí v jednotlivých disciplínách:
Natálie Nádeníčková
2. místo ve vrhu koulí
zuzana Koudelková
2. místo v běhu na 60 m
zuzana Koudelková
2. místo v běhu na 200 m
Kristýna Havlíková
2. místo  ve skoku dalekém
republikové prvenství ve šta-
fetě vybojovaly Dominika Bo-
bálová, Kristýna havlíková, 
Zuzana Koudelková a Petra 
Jenyšová.

Za dosažené výsledky patří 
poděkování a uznání i dalším 
zúčastněným závodnicím - ro-
maně Galetkové, Natálii hofer-
kové a Vendule Němečkové, 

které rovněž přispěly ziskem 
bodů k celkovému umístění 
družstva Gymnázia Otrokovi-
ce.
 jaromír VANĚK

Sportovní den pod názvem hry bez hranic věku pro seniory, 
jehož jsme se jako pomocníci pořadatelů zúčastnili i my, 

studenti Gymnázia Otrokovice, se uskutečnil v pátek 24. září.  
akci uspořádalo město Otrokovice a pracovníci domů se so-
ciálními službami.

Z počátku to vypadalo, že sluneční paprsky budou jen ne-
směle vykukovat zpoza mraků, ale nakonec se slunné počasí 
ukázalo v celé své kráse, což přímo nutilo vyrazit ven a užívat 
si krásného dne. Proto se už před slavnostním zahájením her 
začaly na fotbalovém hřišti, kde se celá akce odehrávala, obje-
vovat první zvědavé tváře starších spoluobčanů.

ale ještě předtím jsme se rozdělili do skupinek a každá 
skupinka zaujala místo u některé z deseti disciplín, jako např. 
věšení kolíčků na prádlo, slalom s koštětem a míčem nebo hod 
zdravotnickou holí.

Všichni senioři se vrhli na plnění úkolů s radostí a vervou, 
což potěšilo nejen samotné opatrovnice, ale také nás. Senioři 
tím podtrhli význam celé akce, tedy ukázali, že člověk může 
dosahovat výborných výkonů a radovat se ze života, ať mu je 
sedmdesát, třicet nebo patnáct jako nám.

Po splnění všech disciplín, za které soutěžící dostávali 
body na předem připravené kartičky, následovalo slavnostní 
vyhlášení vítězů a ukončení celého sportovního dopoledne. 
a i když ne všichni dosáhli výhry, můžeme brát za malé vítěz-
ství samotnou jejich účast na hrách, za což jim patří velký dík. 
Tedy jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. a to 
otrokovičtí senioři potvrdili.

Proto celá naše třída doufá, že se důchodcům akce líbila 
stejně tak jako nám, a doufáme, že budeme moci být příští rok 
stejně nápomocni jako letos. a děkujeme tedy organizátorům, 
že nám dali možnost se také zúčastnit.

Pavla SMýKALOVá, kvinta
Gymnázium Otrokovice

Více než 100 dětí se sešlo na 
Novém stadionu v Otrokovicích 
při Krajském přeboru atletických 
přípravek. Závody připravil atle-
tický oddíl TJ Jiskra Otrokovice 
ve spolupráci s DDM Sluníčko 
Otrokovice. atleti ze Zlína, Uh. 
hradiště, Valašského Meziříčí, 
TJ Jiskra Otrokovice a DDM 
Sluníčko soutěžili ve čtyřboji. 

Všichni úspěšně zvládli skok 
do dálky z místa, hod raketkou 
na cíl, překážkový běh i hod 
medicinbalem. Ve velké konku-
renci uspěli jak atleti z TJ Jiskra 
Otrokovice, tak z DDM Sluníč-
ko. V kategorii 1999-2000 se 
z TJ jiskra na 1. místě umístili 
Kryštof Kašpárek a Kateřina Ba-

ranová. V mladší kategorii uspěli 
další naši atleti. 2. místo vybojo-
val Matěj Jonášek (TJ Jiskra), 3. 
místo patří Jakubovi hanzlíkovi 
(TJ Jiskra),  4. místo obsadil Ni-
kolas Janský (DDM Sluníčko) 
a na  6. místě skončil Štěpán 
Zvoníček (TJ Jiskra). 

Z děvčat se v této kategorii 
nejlépe umístila na 8. pozici 
Nikola Veselá (DDM Sluníčko) 
a na 9. místě aneta frolcová 
(DDM Sluníčko). 

V nejmladší kategorii  2003 
a mladší vyhráli Jonáš Kravá-
ček, alice Pujinová a na 4. místě 
se umístil adam Sychra (DDM 
Sluníčko). 
 Eva PŠENČÍKOVá

Malí atleti se v přeboru neztratili Atletky Gymnázia Otrokovice vybojovaly finále

1. řada zleva: Petra Jenyšová. Kristína Havlíková, Vendula Za-
pletalová, Veronika Macíková. 2. řada zleva: Jaromír Vaněk, 
Romana Galetková, Martina Macíková, Vendula Němečková, Mi-
chaela Cepková, Natálie Nádeníčková.

Hry bez hranic věkuTJ Jiskra Otrokovice - odbor 
SPV Vás zve na závody 
jednotlivců v aerobiku

OtrOkOvický
balÓnek
závod je zařazen

do postupové soutěže

VzP L´DIAMONDS
AErOBIc TOUr

sobota 23. října 2010
začátek v 9 hodin

Sportovní hala Otrokovice 
Štěrkoviště

Přijďte povzbudit soutěžící 
a prožít s nimi příjemný den.

Vstupné 30 Kč

Power Plate v otroKovicícH

Setkání lodních modelářů počasí neovlivnilo

Z důvodu rozšiřování firmy přijmeme

4x administrativní pracovník
2x vedoucí pracovník

požadavky:
• čistý trestní rejstřík

• komunikativnost, loajalita, flexibilita
• znalost práce na pc
• řidičský průkaz sk. B

moŽnost kariÉrníHo rŮstu
kontakt: 773 472 781
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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
 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
prOdeJna Obuvi

nově otevřená prodejna s dámskou obuví v otrokovicích 
na Baťově vás zve k výhodnému nákupu dámské obuvi 
za velmi příznivé ceny. nabízíme široký výběr dámských 
zimních kozaček značky Marco tozi, sergio todzi, Mer-
maid, Mrs. lady a spoustu dalších značek, vše za velmi 

příjemné ceny. v nabídce máme také módní dámské 
holínky. nabízíme také možnost vedlejšího příjmu.

těšíme se na vaši návštěvu v novém obchodním centru 
toMa (naproti nedaleké čerpací stanice)

alves, s. r. o., třída t. Bati 1847, 
765 02 otrokovice - Baťov

alves@alves.cz, tel. 603 570 562

AUTOSERVIS
Pro všechny typy vozidel:
- montáž LPG zařízení
- mechanické, karosářské 
a autoelektrikářské práce
- zajištění ME + STKOSOBNÍ

DOPRAVA

přeprava na letiště
svatby

výlety, nákupy
přeprava lyžařů, cyklistů

Domino Otrokovice
areál  rmy CHLUDOVKA

Dr. E. Beneše 1029, 765 02  Otrokovice
Po - Pá 7.00 - 16.00

tel. 577 923 646, mob. 608 34 66 99
e-mail: servis.domino@seznam.cz

PNEUSERVIS
max. 8 osob
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