
Otrokovice - Po dlouhých měsících nejistoty 
kvůli několika odvoláním neúspěšného účastní-
ka výběrového řízení byla v pondělí 4. dubna 
podepsána smlouva s dodavatelem stavby nové-
ho „Veřejného sportovně-společenského areálu  
Otrokovice-Baťov“. Vedení města totiž obdrželo 
konečný a definitivní verdikt Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže (ÚOHS) s konstatová-
ním, že výběrové řízení na dodavatele stavby 
se uskutečnilo v souladu se zákonem a odvolání 

proti postupu města byla neoprávněná. Stavba, 
jejíž začátek se tak o dva roky zbytečně oddálil, 
tedy mohla začít. V současné době již stavební 
stroje a dělníci připravují areál k jeho znovuzro-
zení. Pokud všechno dobře dopadne, mohla by 
veřejnost začít využívat víceúčelové sportoviště 
již začátkem přístího roku.

Nepůjde přitom jen o využití dvou fotbalo-
vých a jednoho víceúčelového hřiště. Cílem 
tohoto projektu je kompletní přestavba chátrají-
cího Starého hřiště za Společenským domem na 
Bahňáku na moderní sportoviště odpovídající 
požadavkům dnešní doby a využitelné širokou 
sportovní veřejností. 

Bouřlivé oslavy nastaly poté, co šestnáct vteřin od konce 
prodloužení ve třetím zápase baráže o postup do nejvyšší české 
florbalové soutěže vsítili otrokovičtí Panthers branku pražské 
Spartě. Po dvou vyhraných utkáních v Praze tak v sobotu 16. 
dubna dokázali florbalisté na domácí půdě bojovností, nasa-
zením a týmovým duchem pod vedením trenéra Dubovského 
porazit pražský celek i potřetí a zaslouženě si v příští sezoně 
zahrají extraligu.  (kra), foto Michal Kratochvíl
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  úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
jako každoročně jsme i letos oslavili Den uči-

telů, který připadá na 28. března. Je to den naro-
zení mezinárodně uznávaného učence, pedagoga 
a významné osobnosti českých i evropských dějin,  
J. a. Komenského.

Město otrokovice při této příležitosti zve již tra-
dičně pedagogy našich základních škol a školních 
zařízení a pedagogy obcí našeho obvodu oRp na 
slavnostní odpolední setkání, jehož součástí je již 
třetím rokem předání ocenění pedagogům, kteří 
dosahují trvale vynikajících výsledků při výchově 
a vzdělání naší mládeže. letošní výběr dvou peda-
gogů z pěti nominovaných nebyl jednoduchý, byl 
svěřen komisi školské a kulturní, která doporučila 
tento návrh RMo.

oceněni byli pan Vlastimil bukovjan a paní Ka-
teřina skochová (dočtete se na str 8).
� Blahopřejeme.
Jsme si vědomi, že ve školách působí další peda-

gogičtí pracovníci, kteří si ocenění rovněž zaslou-
ží. Díky jejich úsilí dosahují žáci otrokovických 
škol velmi dobrých výsledků v mnoha soutěžích, 
na olympiádách, při sportovních utkáních. Mnozí 

z nich se věnují dětem i mimo vyučování, vedou 
různé kroužky, často připravují s dětmi kulturní 
vystoupení na městské akce.

Díky takovým kvalitním pedagogům opouštějí 
naše školy žáci výborně připraveni do života, kteří 
pak dobře reprezentují sebe, školu i celé město.

Je z velké míry zásluhou ředitelů i učitelů škol, 
že nemalé finanční prostředky z městského rozpoč-
tu určené pro školy jsou efektivně vynakládány na 
jejich údržbu a modernizaci vybavení. proto jsou 
základní školy a školská zařízení chloubou města, 
což můžeme doložit pochvalnými výroky návštěv-
níků z blízkých i vzdálenějších obcí a také zahra-
ničních hostů.

Dovolte, abych při příležitosti svátku učitelů 
poděkovala všem našim pedagogům za jejich ná-
ročnou, vyčerpávající práci, za to, že se tak zod-
povědně věnují našim dětem, které jim s důvěrou 
svěřujeme. Zaslouží si naše uznání a obdiv. 

přejeme jim do další pedagogické činnosti 
hodně vytrvalosti, podporu ze strany rodičovské 
i ostatní veřejnosti a hlavně klidné rodinné zázemí 
a podporu blízkých. 
� Libuše�ŠkraBoLová, členka městské rady
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Pokračování�na�straně�5

Krizové SMS ohlásí
požár či povodeň

strana 5

Pantheři jsou v extralize!úohs rozhodl: Město může stavět!

V rámci areálu bude také dostatek parkovacích míst využitelných i pro obyvatele z okolí.
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Expozice otrokovic patřila na stavebním veletrhu mezi nejpoutavější

o obkladové mozaiky firmy avex Trade byl velký zájem.

Širokým sortimentem se pochlubila společnost sTřechy KMb.

expozice města otrokovice představila především investiční projekty.

Veletrh zahájil za účasti významných hostů hejtman Zlínského kraje stanislav Mišák.

Firma MeRRiMan poDlahy představila moderní bytové prvky.

návštěva stánku společnosti KoKK dodávající 
tepelnou techniku byla vskutnu hřejivá.

Renomované otrokovické sTaVebniny inTecs nabídly veške-
rý sortiment od základních materiálů až po hotové části. i díky 
tomu byla tato expozice doslova v obležení zákazníků.

577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

Jaro klepe neJen na dveře, ale i na střechu, plot,
komín i fasádu. to vše vám dodáme až domů!

v naší nabídce najdete výrobky od více než 80 dodavatelů veškerého 
stavebního sortimentu od základních materiálů až po hotové stavební části.

Využijte jarní akce:
DOPRAVA ZBOŽÍ DO 10 KM ZDARMA!
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Město pomáhá živnostníkům
Otrokovická radnice letos neuplatní inflační do-
ložky u nájemného u desítek podnikajících živ-
nostníků v městských nebytových prostorech. 
Neuplatněním uvažovaného zvýšení nájemného 
v městských nebytových prostorech o 1,5 % se 
město snaží v dnešní ekonomicky nejisté době po-
dat pomocnou ruku menším živnostníkům, kteří 
nabízejí své služby všem obyvatelům města. 

Inflační doložka umožňuje pravidelnou indexa-
ci nájemného s ohledem na pohyb inflace. Jejím 
účelem je zachovat hodnotu sjednaného nájemné-
ho po celou dobu trvání nájmu, a to s přihlédnu-
tím k vývoji inflace. ta by mohla dosáhnout dle 
zveřejněného údaje Českého statistického úřadu 
v letošním roce v odhadované výše 1,5 %. 

„Nezvýšením nájemného sice zdánlivě přijde 
rozpočet města téměř o 70 tisíc korun. tyto pe-
níze se městu však mnohonásobně vrátí, protože 
v dnešní době uvažovaných reforem by mohlo 
jakékoliv navýšení nájemného způsobit drobným 
živnostníkům existenční potíže, což má přímý 
vliv na zachování dnešní nabídky služeb ve městě 
pro všechny obyvatele Otrokovic. Synergickým 
efektem přijatého řešení ze strany radnice je také 
podpora zaměstnanosti,“ uvedl místostarosta měs-
ta Milan Plesar.  (red)

Nejvýznamnějšího stavebního 
veletrhu v regionu Stavebnictví 
- therm 2011 se koncem března 
účastnilo ve zlínské sportovní 
hale také město Otrokovice. ex-
pozice představila návštěvníkům 
hlavně velký sál Otrokovické 
BeSeDy, s jehož zprovozněním 
se počítá letos v listopadu. Spolu 
s ním byl prezentován také Seni-

or C a Přestupní terminál veřejné 
dopravy Otrokovice. 
Slavnostního zahájení se zúčast-
nil hejtman zlínského kraje Sta-
nislav Mišák a také otrokovický 
místostarosta Milan Plesar. „Pro-
jekty, které na veletrhu prezentu-
jeme, jsou výsledkem vynalo-
ženého úsilí a dobře vykonané 
práce minulého vedení,“ uvedl 

místostarosta a zdůraznil, že by 
na tento odkaz současné vedení 
města rádo navázalo a pokračo-
valo v rozvoji Otrokovic.
Na 22. ročník jediného veletrhu 
svého druhu ve zlínském kraji se 
sjela rovná stovka vystavovatelů 
z celé České republiky. Nechy-
běli mezi nimi ani zástupci spo-
lečností z Otrokovic.  (red)



3
OtrOkOvické

nOviny

Město si připomnělo narození tomáše Bati
3. duben je dnem, kdy si připomínáme narození t. Bati, jehož 
jméno je neodmyslitelně spojeno také s městem Otrokovice. 
Položením kytice k památníku v parku před Společenským do-
mem si zástupci města připomněli 135 let od narození zaklada-
tele stejnojmenné obuvnické firmy.
tomáš Baťa se významně podílel na rozvoji Otrokovic. V roce 
1929 zakoupil od napajedelské hraběnky Baltazziové bažinaté 
a močálovité pastviny podél řeky Moravy, kde chtěl vystavět 
průmyslový areál důležitý pro další rozvoj firmy. Jeho dokon-
čení se však nedožil. zahynul v Otrokovicích při letecké havá-
rii krátce po startu letadla ještě na pozemku firmy. 
„Osobnost tomáše Bati je s Otrokovicemi neodmyslitelně spja-
ta. V části města, která nese jeho jméno, je baťovský duch vi-
dět, kam oko dohlédne. Jeho myšlenky, odhodlání a tvrdá práce 
jsou inspirací pro nás i budoucí generace,“ uvedl starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek, který položením kytice a krátkou 
vzpomínkou vzdal hold tomuto velikánovi.

Zlevněním radnice podpořila obsazenost tržišť
Snížení ceny za užívání pevných pultů na městském tržišti 
u pošty na sídlišti trávníky a celkové sjednocení těchto poplat-
ků schválila rada města Otrokovice.
Otrokovice disponují třemi městskými tržišti – na ulici tylova, 
Havlíčkova a u pošty na sídlišti trávníky. První dvě jmenované 
mohli trhovci využívat za poplatek 50 korun za pult za zapo-
čatý den užívání pultu. tržiště na trávníkách tvořilo výjimku 
a cena zde byla stanovena na 100 korun. radní ve snaze podpo-
řit malé prodejce a vytvořit prostor pro rozšíření nabídky pro-
duktů prodávaných v Otrokovicích sjednotili poplatky u všech 
tržišť na 50 korun. 
Činnost na tržišti se řídí nařízením města Otrokovice, kterým 
se vydává tržní řád. Na tržištích je povolen prodej ovoce, ze-
leniny, přísad, semen, lesních plodů, koření, včelích produktů, 
řemeslných a rukodělných výrobků, vajec a květin. V době od 
1. do 24. prosince je navíc povolen prodej tradičního vánočního 
sortimentu.

ovzduší v otrokovicích je v limitech
I přesto, že jsou Otrokovice často nazývány městem čilého 
podnikatelského ruchu a průmyslu, nedosáhly sledované hod-
noty oxidu siřičitého ani dusičitého s velkou rezervou ani svých 
zákonem stanovených limitních hodnot.
Kontinuální měření imisí oxidu siřičitého (SO

2
) a oxidu dusiči-

tého (NO
2
) spolu s koncentracemi polétavých prachových čás-

tic frakce PM10 prováděla otrokovická radnice v minulém roce 
prostřednictvím stanice umístěné na zŠ trávníky. 
U oxidu siřičitého přetrvává dlouhodobý příznivý stav velmi 
nízkých hodnot pohybujících se okolo jedenácti procent den-
ního imisního limitu. Úroveň koncentrace oxidu dusičitého do-
sáhla něco málo přes polovinu svého limitu. Koncentrace po-
létavých prachových částic frakce PM10 se dostala těsně pod 
hranici stanoveného limitu. „atmosférický aerosol je všudypří-
tomnou složkou atmosféry země. Na jeho vznik a původ mají 
vliv jak přírodní děje, tak samozřejmě i činnost člověka. Jde 
o soubor tuhých, kapalných nebo smíšených částic. z hledis-
ka zdravotního působení atmosférického aerosolu na člověka 
lze zjednodušeně říci, že prachové částice působí negativně na 
průdušky, a způsobují tak lidem problémy dýchacího ústrojí,“ 
přiblížil místostarosta města Otrokovice Milan Plesar s tím, že 
ve srovnání s minulým rokem došlo k mírnému zlepšení roční-
ho průměru. z hlediska vývoje koncentrací poletavého prachu 
byly tradičně horšími zimní měsíce, naopak letní měsíce byly 
svými průměry příznivé. 
Přesto, že tendence úrovně znečištění vykazovala u měřených 
oxidů oproti roku 2009 mírný nárůst, můžeme celkově konsta-
tovat, že stav znečištění ovzduší látkami sledovanými v rámci 
monitoringu organizovaného městem byl v roce 2010, kromě 
přípustné četnosti překročení denního imisního limitu PM10 za 
kalendářní rok, pod imisními limity.
K 31. prosinci 2010 byl monitoring ovzduší na území města 
ukončen. V současné době radnice připravuje podklady pro po-
dání žádosti o dotaci na vybudování nového systému monito-
ringu ovzduší, který by měl nahradit dnes již nefunkční měřicí 
stanice, které pracovaly nepřetržitě od roku 1996. Protože dosa-
vadní měření prokázalo, že úroveň dříve problematických oxidů 
síry a dusíku se podařilo snížit a dlouhodobě udržet na velmi 
nízké úrovni, měl by se nový monitoring zaměřit na jiné druhy 
znečišťujících látek, které doposud nebyly ve městě sledovány. 
„z dlouhodobého pohledu chceme projektem monitoringu kva-
lity ovzduší docílit informování obyvatel našeho města o pro-
středí, v němž žijí, s cílem zlepšení trvale udržitelného rozvoje 
i v oblasti kvality životního prostředí,“ dodal Milan Plesar.

aKtuálně Z Města

vícE aKtualIt na www.otroKovIcE.cZ

Nepřípustné a v rozporu se 
smluvním ujednáním, za ta-
kové označila samospráva 
města uzavření sportovního 
areálu včetně in-line dráhy na 
trávníkách, za kterým stálo 
vedení FC Viktoria Otroko-
vice. rada města Otrokovice 
reagovala okamžitě a přijala 
rázné opatření k tomu, aby 
se lidé mohli znovu do areá-
lu dostat a původci problémů 
byla udělena sankce.

V sobotu 2. dubna FC Vik-
toria Otrokovice uzavřela 
bez vědomí a souhlasu města 
Otrokovice Sportovní areál 
trávníky, a to až do odvo-
lání s odůvodněním, že klub 
nemá peníze na mzdy správců 
areálu a povinnost platit tyto 
mzdy má město Otrokovice. 
Veřejnosti tak byl znemožněn 
přístup na městský asfaltový 
in-line ovál. tímto jednáním 
došlo k narušení pokojného 
stavu a k porušení povinnos-
tí nájemce a provozovatele 
areálu, kterým je FC Vikto-
ria Otrokovice. Dle nájemní 
smlouvy je přitom jednoznač-
nou povinností klubu platit 
správce z vlastních zdrojů 
a dodržovat provozní řád, 
který upravuje mimo jiné také 
provozní dobu areálu. Článek 
VII, bod 8 nájemní smlouvy 
říká: „Nájemce se zavazuje, 
že si nebude vůči pronajíma-
teli činit nárok na finanční 
prostředky na úhradu nákladů 
na provoz pronajatého spor-
toviště. Nájemce se dále za-
vazuje, že pokud při provozu 
pronajatého sportoviště bude 
nezbytné zaměstnávat osobu 
nebo osoby, např. správce, 
zajistí si toho vlastním jmé-
nem na svůj vlastní náklad.“

Na chod klubu přitom měs-
to Otrokovice přispívá vý-
znamnou měrou. Například 
v loňském roce byla FC Vik-
toria Otrokovice vyplacena 
částka ve výši 782 200 korun. 
„Proti jednání FC Viktoria 
jsme se ostře ohradili a pova-
žujeme ho za naprosto nepří-
pustné. Nedopustíme, aby si 
soukromý subjekt bral obča-
ny našeho města jako rukojmí 
při vyjednávání o výši dotací, 
které jsou navíc nenároko-
vé,“ zdůraznil starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek, 

který za vším vidí snahu o na-
výšení městských dotací na 
provoz celého občanského 
sdružení FC Viktoria Otro-
kovice. Uzavřením Sportov-
ního areálu trávníky došlo 
k porušení nájemní smlouvy 
i provozního řádu. Otrokovič-
tí radní rychlým a důrazným 
opatřením umožnili návrat 
veřejnosti do areálu, který byl 
otevřen 8. dubna. Po týdenní 
pauze se tak areál o víkendu 
opět zaplnil sportovci, kte-
ří využili slunečných dnů. 
„aktivní trávení volného 
času považujeme za důležitou 
součást života všech obyvatel 
a především dětí a mládeže, 
kde má preventivní charak-
ter. Snažíme se proto o zpří-
stupnění sportovišť veřejnosti 
v nejvyšší možné míře a ome-
zení nabízených možností 
vnímáme velmi negativně. 
I do budoucna budeme dělat 
vše pro to, aby se možnosti 
sportovního i jiného vyžití ve 
městě rozšiřovaly,“ uvedl sta-
rosta Budek.

za neoprávněné uzavření 

areálu byla, v souladu s ná-
jemní smlouvou, nájemci 
FC Viktoria Otrokovice ulo-
žena smluvní pokuta ve výši 
10 tisíc korun, na které se 
jednomyslně shodli všichni 
radní. Pokud by se podobné 
jednání opakovalo, hrozily 
by nájemci přísnější pokuty 
popř. i odstoupení od nájemní 
smlouvy.
v současné době vede město 
otrokovice jednání o mož-
ných změnách v provozu a 
správě areálu. Provozní doba 
prozatím zůstala zachována 
a platí společně pro in-line 
dráhu i fotbalové hřiště (s vý-
jimkou listopad-únor):

BřEZEn: 9-18 hod.

duBEn: 9-20 hod.

KvětEn-Září: 
8-21 hod.

říjEn: 9-18 hod.

lIstoPad-únor: 
in-line dráha 9-16 hod.

fotbalové hřiště 9-21 hod.

Mgr. lenka KruPKová, 
tisková mluvčí města

starosta otrokovice Jaroslav budek a zástupce Fc Viktoria otro-
kovice p. Zálešák při znovuotevření sportovního areálu s in-line 
dráhou na Trávníkách.

program Vítání jara zhlédlo náměstí plné lidí.

na trávníkách mohou lidé opět na in-line dráhu i hřiště

Nabitým programem přivítalo 
město Otrokovice oficiálně prv-
ní jarní dny. tradiční představe-
ní místních škol i hostů z okolí 
vyvrcholilo koncertem F dur 
jazz band. 

„S jarem ožívá nejen příroda, 
ale také lidé se vracejí na své 
zahrádky a usedají na cyklistic-
ká sedla. Věřím, že dětská vy-
stoupení a hudební rytmy budou 
dobrým startem do této aktivní 
části roku,“ uvedl starosta měs-
ta Otrokovice Jaroslav Budek 
a současně pozval veřejnost 
na blížící se odemykání vody 
a Májovou pouť, které se usku-
teční 1. května.  (red)

jaro přišly na náměstí v centru přivítat stovky lidí



OtrOkOvické
nOviny4

Už jako místostarosta Otrokovic a od 
16. listopadu 2010 i jako starosta 

jsem si vždy přál, aby naši občané víc vy-
užívali možnosti zúčastnit se veřejných 
zasedání zastupitelstva města Otroko-
vice a vyjádřit se k projednávaným pro-
blémům. Mé přání se vrchovatě naplnilo 
24. února, kdy v publiku zasedla – kromě 
jiných – řada příznivců otrokovického 
gymnázia; někteří z nich velmi aktivně 
zasáhli do diskuse, v jejímž centru byla 
jejich milovaná „alma mater“.

Otázka našeho gymnázia rozvlnila 
místní veřejné mínění už v závěru mi-
nulého roku, kdy vešlo v širší povědomí, 
že zlínský kraj v rámci optimalizačních 
opatření v síti středních škol připravuje 
soustavu tzv. páteřních škol. Krajský rad-
ní pro oblast školství, mládeže a sportu 
Mgr. Josef Slovák mj. řekl: „V soustavě 
páteřních škol počítáme například s tím, 
že budou nadále situovány do tradičních 
sídel ve větších městech a preferovat bu-
deme polyfunkční školy s úplnou vzdělá-
vací nabídkou druhů a forem studia. Mi-
nimální počet žáků v jedné střední škole 
by neměl klesnout pod 400,“ (tisková 
zpráva z 2. prosince 2010).

Byl to možná právě tento údaj, který 
vyvolal znepokojení: naše gymnázium je 
menší, v současné době má 370 studentů 
a je zřejmé, že nepříznivý demografický 
vývoj, projevující se v celkovém úbytku 
žáků i na jiných školách, může jeho si-
tuaci ještě zkomplikovat. a tak vyvstala 
otázka: chceme v našem městě i za pří-
padných obtížných okolností gymnázium 
rozhodně zachovat?

Na zmíněném zasedání přítomní obča-
né z řad absolventů a rodičů současných 
studentů přednesli zastupitelům dlouhou 
řadu argumentů pro kladnou odpověď: 
právě tato škola poskytuje nejširší všeo-
becné vzdělání, pomáhá utvářet u svých 
svěřenců silné citové pouto k městu, kde 
prožili svá nejcitlivěji vnímaná léta svého 
dospívání, a právě proto se sem tak mnozí 
po absolvování dalšího vzdělání vracejí 
(stačí se podívat do pedagogických sborů 
zdejších škol, na úřady, různé instituce 
atd.); škola přispívá k pestrosti místního 
kulturního zázemí, začleňuje se do pomo-
ci v sociální oblasti, díky dlouhé tradici 
festivalu gymnaziálních souborů zvyšuje 
pozitivní povědomí o Otrokovicích dale-
ko za hranicemi našeho regionu atd. to, 
co se z hlediska organizačně-provozního 
může jevit jako faktor nepříznivý , tedy 
relativně malý počet žáků, promění se 
okamžitě v nesporné pozitivum z hledis-

ka naplňování výchovných cílů školy, 
jejího vnitřního chodu, přátelské atmo-
sféry, vstřícných mezilidských vztahů, 
kdy se zná takřka „každý s každým“, a to 
jak uvnitř komunity studentské a pedago-
gické, tak i navzájem mezi pověstnými 
„študáky a kantory“.

O tom všem (a mnohém dalším, co 
bylo řečeno) nebylo vůbec třeba zastu-
pitele přesvědčovat – vesměs vnímali 
se zřejmými sympatiemi roli gymnázia 
v životě Otrokovic; zamýšleli se však 
nad otázkou, jak postupovat v případě 
eventuálního ohrožení jeho samostatné 
existence. Po dlouhé, ale věcné diskusi 
schválili záměr města Otrokovice převzít 
v takové situaci zřizovatelské funkce ke 
Gymnáziu Otrokovice ve stávající obo-
rové struktuře. Na tomto místě je vhodné 
připomenout, že právě tak se už rozhodlo 
dalších 24 měst (vesměs menších) v celé 
České republice: převzaly zřizování 
„svých“ středních škol, a to bez ohledu 
na určité – ne však dramatické – zatíže-
ní městského rozpočtu. O peníze sice jde 
„až v první řadě“, ale jsou i jiné hodnoty, 
kritéria a – nebojme se toho slova – vize. 

abychom pro naše další rozhodování 
měli k dispozici co nejvíce objektivních 
informací, inicioval jsem na 22. březen 
schůzku zástupců vedení města Otroko-
vice s krajským radním odpovědným za 
školství mládež a sport Mgr. Josefem 
Slovákem a PhDr. Stanislavem Minaří-
kem, vedoucím Odboru školství, mláde-
že a sportu zlínského kraje. Výsledkem 
našeho setkání bylo jejich ubezpečení, že 
neuvažují o zrušení, sloučení či přemís-
tění našeho gymnázia. zároveň jsme zá-
stupce kraje informovali o usnesení, které 
přijali zastupitelé našeho města na svém 
jednání dne 24. února, převzít v případě 
ohrožení otrokovické gymnázium do své 
správy.

závěrem mi dovolte uvést informace 
k aktuálnímu stavu: na našem gymnáziu 
v současnosti pokračuje studium čtyřleté, 
do něhož nastupují žáci po absolvování 
9. ročníku základní školy; „dobíhá“ stu-
dium šestileté, dříve určené pro žáky po 
7. ročníku základní školy – jeho další tří-
dy už otevírány nebudou; jeho roli totiž 
přebírá studium osmileté, poprvé zřízené 
v letošním školním roce a určené žákům 
po 5. ročníku základní školy.

Bohatá struktura všeobecného stře-
doškolského vzdělávání v Otrokovicích 
tedy zůstává zachována i do budoucna.
 Mgr. jaroslav BudEK,
 starosta města

něKolIK slov o GYMnáZIu otroKovIcE

Otrokovičtí občané mají dobrou histo-
rickou paměť a jsou i pozornými čtenáři 
Otrokovických novin, takže některým z 
těch nejstarších pamětníků se v posledních 
měsících zazdálo, že objevili drobnou ne-
srovnalost v letopočtech: vždyť doma mají 
publikaci „OtrOKOVICe 1131 - 1981“ 
vydanou v roce 1981 k 850 letům uplynu-
lým od první písemné zmínky o naší obci 
– a nyní, po třiceti letech, náš místní tisk 
publikuje seriál o 870 letech od onoho pa-
mátného zápisu. Nestala se někde chyba?

Nikoliv – jen se dál posunulo historic-
ké bádání a dospělo k přesnějším výsled-
kům. Otrokovice – jak už bylo mnohokrát 
zdůrazněno – byly poprvé zaznamenány v 
seznamu statků moravské církve, jenž byl 
uveden v listině olomouckého biskupa Jin-
dřicha zdíka. Potíž je v tom, že tento vzác-
ný dokument není datován. Historikové se 
původně domnívali, že vznikl v roce 1131: 
tehdy totiž byl vysvěcen v Olomouci nový 
chrám sv. Václava a listina byla spojována 

právě s touto událostí. ale už ve zmíněné 
publikaci z roku 1981 hned v úvodu čteme: 
„Poslední výzkumy však nasvědčují, že je 
listina přece jen o něco mladší a objevil se 
názor, že vznikla až ve druhé polovině roku 
1141, případně počátkem roku 1142.“ Dal-
ší podrobné bádání (historik Jan Bistřický 
aj.) potvrdilo tuto hypotézu, takže od r. 
1983 všechny historické prameny zařazují 
vznik zdíkovy listiny do roku 1141.

Postupně to vzaly na vědomí všechny 
obce, jichž se listina týká – a rovněž Ot-
rokovice. Jedno desetiletí z naší dávné 
historie jsme tedy symbolicky „vypustili“ 
v roce 2001, kdy jsme oslavili 860 let své 
písemně doložené existence.

V souladu s historickou pravdou si tedy 
letos připomínáme 870 let od prvního zá-
pisu jména OtrOCOUICIH. Je to doba 
úctyhodně dlouhá, nabitá událostmi po-
vznášejícími i rozporuplnými – a určitě 
hodná naší pozornosti.
 věra KraMářová, kronikářka města

Z jednání rady města otrokovice (21. 3. 2011)
rada města na svém jednání projednala celkem 45 bodů, k nimž přijala usnese-
ní. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

rada města vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy 
Otrokovice pro školní rok 2011/2012. radní následně schválili čerpání zálohy 
na činnost Otrokovické BeSeDy pro druhé čtvrtletí ve výši 1 046 915 korun. 
Dále radní podpořili vznik projektového týmu pro zřízení městské televize Ot-
rokovice a rovněž projektového týmu pro záměr zřízení Krizových SMS (per-
sonální složení obou týmů je k dispozici na webu města). rada města schválila 
také Řád ohlašovny požárů města Otrokovice i nákup 6 ks nových vzduchových 
dýchacích přístrojů pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Otrokovice v ceně 
do 240 tisíc korun. 

radní dále schválili poskytnutí finančního daru 10 tisíc korun pro Nadaci 
pro transplantaci kostní dřeně, daru 5 tisíc korun pro sdružení IzaP pomáha-
jící integraci zdravých a postižených dětí i mládeže. rada města schválila také 
finanční dar 10 tisíc korun na podporu nadějného handicapovaného sportovce 
lukáše Polčáka na pokrytí nákladů spojených s plaveckou sezonou 2011. radní 
dále schválili vyhlášení výběrového řízení na udělení grantů pro talentovanou 
mládež pro rok 2011 s termínem uzávěrky 29. dubna. 2011. V závěrečných bo-
dech svého jednání radní schválili také prodloužení nájemních smluv na měst-
ské byty ve 13 případech a uzavření nových nájemních smluv na městské byty 
ve 3 případech.

Z jednání rady města otrokovice (4. 4. 2011)
Při prvním dubnovém jednání rada města projednala 41 bodů, ke kterým bylo 
přijato usnesení. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. radní 
schválili finanční dotace na významné tělovýchovné akce pro rok 2011 takto:

radní schválili také dotaci 2 tisíce korun Sboru dobrovolných hasičů Kvít-
kovice na akci Okrskové uzlování, dále pak 11 tisíc korun Okresnímu sdružení 
hasičů na akci Okresní kolo hry Plamen a soutěže dorostu konané ve dnech 21. 
-22. května 2011 v prostorách Nového stadionu na Štěrkovišti v Otrokovicích. 
rada města schválila Okresnímu sdružení hasičů také dotaci 6 tisíc korun na 
jednorázovou akci Krajské kolo v požárním sportu konanou na stejném místě 
6. srpna 2011. 

radní dále schválili poskytnutí finančního daru 10 tisíc korun sportovci Ji-
římu Gachovi na pokrytí nákladů spojených s účastí na Světovém poháru ve 
střelbě traP v čínském Pekingu ve dnech 19.–28. dubna 2011, kde má tento 
úspěšný otrokovický sportovec poslední šanci kvalifikovat se na XXX. letní 
olympijské hry 2012 v londýně. 

Na žádost DDM Sluníčko radní schválili užívání veřejného prostranství 
v parku před městskou poliklinikou ve dnech 21. dubna – Den země a 1. června 
– Den dětí. rada města schválila dále projektový záměr akce Digitalizace kina 
Otrokovické BeSeDy s celkovými očekávanými náklady 3,5 milionu korun 
s tím, že Otrokovická BeSeDa podá na tuto akci žádost o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. rada 
města schválila poskytnutí finančního daru 35 tisíc korun jezdeckému klubu 
azaVerO na pokrytí nákladů spojených s provozem koní pro ježdění postiže-
ných dětí z Otrokovic. 

radní také na doporučení hodnotící komise schválili vyhodnocení veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodavatele projektu Krizových SMS zpráv, kde rad-
ní zvolili za vítěze společnost INFOKaNÁl, s.r.o. rada města schválila také 
projektový tým pro přípravu a zabezpečení pasportu zeleně města Otrokovice 
(personální složení je k dispozici na webu města). 

Naopak radní neschválili uzavření Dohody o kolektivním členství se Sdru-
žením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresním sdružením zlín, ze které by 
pro město kromě jiného vyplývala povinnost každoročně hradit tomuto sdružení 
příspěvek ve výši 1 koruny na obyvatele města. 

rada města dále vzala na vědomí, že FC Viktoria Otrokovice dne 2. dubna 
2011 uzavřela Sportovní areál trávníky pro veřejnost, čímž zasáhla do pokojné-
ho stavu a porušila svoje povinnosti nájemce a provozovatele uvedeného areálu. 
rada města v této souvislosti schválila uplatnění smluvní pokuty vůči FC Vik-
toria Otrokovice ve výši 10 tisíc korun a schválila provozovatelem a správcem 
asfaltového in-line oválu městskou společnost teHOS, přičemž FC Viktoria 
Otrokovice je povinna zabezpečit správu a provozování hřiště s umělým povr-
chem, a to až do obnovení pokojného stavu. 

V závěrečném bodě rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zhoto-
vení stavby Veřejného sportovně-společenského areálu Otrokovice-Baťov mezi 
městem Otrokovice a společnostmi První Otrokovická Stavební, a. s. a Pozemní 
stavitelství zlín, a. s. 

Ing. Milan PlEsar, místostarosta města

trI-MaX Sport team tufo-Moraviaman triatlon 2011,
Otrokovice, 25. 6. 2011

50 000 Kč

Speedskating club Otrokovický in-line pohár 2011, 
Otrokovice, 21. 5, 25. 6., 20. 8.

30 000 Kč

tJ Jiskra Otrokovice Mezinárodní atletický halový mítink 2011,
Otrokovice, 23. 2.-24. 2. 2011

30 000 Kč

tJ Jiskra Otrokovice XVI. ročník Mezinárodního fotbalového turnaje 
přípravek Otrokovice, 6. 5.-8. 5. 2011

25 000 Kč

tJ Jiskra Otrokovice Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb 
Otrokovice 2011, 21. 5. 2011

10 000 Kč

tJ Jiskra Otrokovice Bohemia World Cup 2011, Světový pohár ve 
střelbě z kuší Otrokovice, 1. 7.-3. 7. 2011

5 000 Kč

Celkem 150 000 Kč

otrokovice poprvé písemně zaznamenány před 870 lety
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ZARegistRujte se PRO ZAsÍlánÍ KRiZOVých sMs!
Občané se mohou registrovat k odběru krizových sMs   
Město Otrokovice pro své občany připravilo jednoduché, komplexní a po-
hodlné řešení pro rozšíření a zkvalitnění informovanosti při vzniku ne-
předvídané, mimořádné či krizové situace, v jejímž důsledku může dojít 
k ohrožení zdraví, životů a majetku. Od 1. května se mohou zájemci regis-
trovat pro využívání nové služby SMS InfoKanál - Krizové SMS zprávy. 

Tato nová služba umožní zasílání důležitých informací na zaregistrova-
ná čísla formou krátkých textových zpráv (SMS).  Včasná informovanost 
občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při kri-
zové komunikaci například v případě povodní, požárů či zhoršení stavu 
ovzduší. Tento systém je pro občany zcela zdarma. Veškeré náklady hradí 
město Otrokovice. Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, proto se 
nemusíte obávat zahlcení nežádoucí reklamou a inzercí.

Do tohoto systému se od 1. května 2011 budete moci zaregistro-
vat několika způsoby:
• Přes internet na webových stránkách města: http://www.otrokovice.cz
• Písemným vyplněním registračního formuláře na podatelně městského 

úřadu 
• Odesláním registrační SMS z vašeho mobilního telefonu, která je zpoplat-

něna dle tarifu vašeho operátora, tvar registračních SMS najdete níže

Registraci formou sMs provedete následovně:
Občané uvedou do registrační SMS zprávy tento text (napíší heslo Re-

gistruj, pak své jméno, příjmení, město, ulici a číslo orientační, to vše od-
dělené mezerami):

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraOTROKOVICEmeze-
raULICEmezeraCISLOORIENTACNI

Pro registraci chaty přidejte za číslo orientační mezeru a slovo EVID.
Textovou registrační SMS pak odešlete na číslo 577 680 111. 

Po správné registraci obdržíte potvrzovací SMS. Zprávu můžete psát jak 
velkými, tak i malými písmeny bez diakritiky. Registrační SMS je zpoplat-
něna dle tarifu vašeho operátora. 

PřÍjeM KRiZOVých sMs je PRO OBčAnA ZcelA ZDARMA, VešKe-
Ré náKlADy hRADÍ MěstO.

Zrušení odběru SMS zpráv může být provedeno zasláním jedné SMS ve 
tvaru: ODREGISTRUJ na číslo 577 680 111.

Příklad SMS zprávy, kterou můžete obdržet:
Městská policie Otrokovice: vznikl I. stupeň povodňové aktivity na řece 
Moravě, čas 15.30.

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technický-
mi prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos 
dat, firewall. Společnost INFOKANÁL, s. r. o., která službu provozuje, je 
registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která 
je tady pro vás. Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozho-
dujícím faktorem.

Příklady registračních SMS (nemusejí se rozlišovat velká a malá písmena):

registruj jan novak otrokovice naulicce 2514
REGISTRUJ JAN NOVAK OTROKOVICE NAULICCE 2514

Při PřeDlOŽenÍ sleVA 10 % nA POsKytOVAné PRáce
mob.: 606 71 56 56                tel.: 577 018 596

www.sadrokartony-zlin.eu, e-mail: R.trcala@seznam.cz

• půdní vestavby • sádrokartony
• rekonstrukce bytů • malby
• bytová jádra • podlahy
• zednické práce •zámková dlažba

sle
VA

 10
 %

„Protože sami žijeme sportem, vrhli jsme se před sed-
mi lety, inspirováni vlastními zkušenostmi ze zahrani-
čí, aktivně a z vlastní iniciativy do zlepšení stávajícího 
stavu. Výsledkem naší intenzivní práce byla myšlenka 
ztvárněná ve studii „Víceúčelového sportovního areálu 
Baťov“, který měl od počátku ambici získat významnou 
finanční podporu z regionálního operačního programu 
Střední Morava (rOP SM). Ne všechny tato myšlenka 
oslovila a podporovali ji, byla to však samospráva měs-
ta Otrokovice, která v roce 2008 vzala přínos tohoto 
projektu pro obyvatele Otrokovic za svůj a na základě 
námi doručené a následně dopracované dokumentace 
pokračovala v jeho naplnění jako investor. S tímto pro-
jektem se následně radnice ucházela o dotaci z rOP 
eU, kterou také získala, a to ve výši 52,5 milionu ko-
run,“ popsal situaci před samotným zahájením stavby 
místostarosta Otrokovic Milan Plesar.

Součástí víceúčelového sportovního areálu jsou dvě 
fotbalová hřiště (jeden travnatý povrch s umělým za-
vlažováním, jeden umělý povrch s osvětlením) a jedno 
multifunkční osvětlené hřiště s umělým povrchem pro 

dvanáct druhů sportu, samozřejmě volně přístupné ve-
řejnosti. Dále bude v rámci projektu vybudován patro-
vý polyfunkční objekt s tribunami s kapacitou zhruba 
500 míst. Uvnitř polyfunkčního objektu je koncipová-
no deset volně přístupných moderních šaten včetně so-
ciálního vybavení. V rámci regeneračního patra bude 
moci veřejnost bezplatně či s minimální spoluúčastí 
využívat finskou saunu i infrasaunu, hydromasážní 
vany, solárium, masážní stoly a odpočívárnu. Součástí 
budovy bude útulný vstup, klubovna, školicí a vzdě-
lávací prostory a také nutné hospodářské a provozní 
zázemí (garáže techniky, sklady, dílny) a administra-
tivní prostory pro provoz víceúčelového sportovního 
areálu. Projekt pamatuje také na potřeby osob se sní-
ženou schopností pohybu a orientace, a proto je celý 
areál včetně polyfunkčního objektu řešen komplet-
ně bezbariérově. Součástí areálu bude dětské hřiště 
s atrakcemi.

„Projekt „Víceúčelového sportovního areálu Baťov“ 
bude sloužit potřebám široké veřejnosti, ale také ško-
lám v nejbližším okolí, zájmovým organizacím, spor-
tovním klubům z Otrokovic a okolí, také soukromým 

společnostem a hlavně všem obyvatelům Otrokovic,“ 
zdůraznil místostarosta Plesar.

realizace stavby je přirozeně možná jen díky dota-
ci z rOP SM. Mnozí sice namítají, že by tyto peníze 
mohly jít do jiných projektů či dokonce do obnovy sta-
dionu tJ Jiskra Otrokovice, ale to není možné ani při 
největší snaze vedení města. areál sportoviště známé-
ho jako Nový stadion totiž nepatří městu, ale občanské-
mu sdružení tJ Jiskra Otrokovice. Pokud by tedy měly 
jít peníze z evropských fondů například na tento areál, 
musel by jeho majitel, tedy v tomto případě vedení Jis-
kry, dotaci zajistit. a to se nestalo.

 Michal Kratochvíl

úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl: Město může začít stavět areál!
Dokončení�ze�strany�1

Otrokovická BeSeDa, s. r. o., vyhlašuje 
výběrové řízení na rEdaKtora(-Ku) 
otrokovických novin s nástupem od 1. 8. 
2011. Požadavky: min. SŠ vzdělání,  min. 3 
roky praxe v médiích, výborná znalost ČJ, 
práce na PC, důkladná znalost procesu výro-
by tištěného periodika a ŘP sk. B. 
Přihlášku s životopisem a výpisem z rej- 
stříku trestů doručte nejpozději do 10. květ-
na 2011 na adresu: Otrokovická BeSeDa, 
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otro-
kovice. Obálku označte „reDaKtOr-re-
DaKtOrKa“. zadavatel si vyhrazuje prá-
vo nevybrat žádného z uchazečů.

srdečně vás zveme na slavnostní

poklepání základního kamene 
stavby ve středu 27. 4. v 16 hodin

v areálu starého hřiště tj jiskra otrokovice. 
součástí akce je prezentace stavby, občerstvení 

a doprovodný program. Přijďte se podívat!
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pátek 6. května v 18 hod., otrokovická BEsEda
vernisáž - Iv. otroKovIcKÝ Fotosalon
téma zátiší ve fotografiích členů Fotoklubu Beseda  Otrokovice.
Výstava potrvá ve foyer prvního patra do 26. května a je přístupná ve všední dny od 
8 do 18 hod. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů.    vstup volný

pondělí 9. května v 19 hod., sál otrokovické BEsEdY
travEstI show
Skupina Screamers  s novým pořadem „Screamers v říši divů“.
 vstupné: 250, 230 a 210 Kč
 
úterý 10. května v 16 hod., sál otrokovické BEsEdY
aKadEMIE ZŠ trávníKY
Součástí pestrého programu je i žákovské divadelní představení čerpající námět 
z historie Otrokovic.  vstupné dobrovolné

středa 11. května v 19.30 hod., sál otrokovické BEsEdY
hvězdy jak je neznáte - MartIn dEjdar a toMIo oKaMura
zábavný pořad se slavnými hosty moderuje V. D. Kosík. Ve druhé půli programu 
budou oba hosté odpovídat na vaše dotazy.  vstupné: 250, 230 a 210 Kč

sobota 14. května - Zájezd do vídně
Návštěva císařských komnat a parku Schönbrunn, návštěva historického centra. 
sobota 21. května - Zájezd do termálních lázní PodhájsKa
odjezdy (oba zájezdy): 5.15 hodin zlín zastávka MHD Náměstí Práce, 5.20 ho-
din Malenovice zastávka MHD U Mlýna, 5.30 hodin od hotelu Baťov/Společenský 
dům, 5.40 hodin od kulturního domu BeSeDa. Vstupné a pojištění si hradí každý 
sám.  ceny zájezdů: Podhájska 400 Kč, vídeň 450 Kč

sobota 28. května - ZájEZd KE studánKáM Bohuslava Martinů
Odjezdy: 6.30 hodin z parkoviště u UtB zlín (pod Sportovní halou), 6.45 hodin 
od kulturního domu BeSeDa Otrokovice. Program: Polička - návštěva Památníku 
B. Martinů, tři studně, Hotel Horník - hudební festival, Vlčkov - procházka okolo 
studánek, v 19 hod. odjezd zpět.  cena zájezdu 360 Kč

pondělí 30. května v 16 hod., otrokovická BEsEda 
vErnIsáŽ FIlM oČIMa dětí 
Výstava výtvarných prací otrokovických školáků je součástí doprovodného pro-
gramu  51. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve zlíně. Potrvá ve 
foyer prvního patra do 13. června. expozice je přístupná ve všední dny od 8 do 18 
hod. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů.  vstup volný

KIno BEsEda
čtvrtek 5. května v 19 hodin, Česko 2011 – 98 min.
nEvInnost
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. 
Přístupno od 12 let  vstupné 69 + 1 Kč

čtvrtek 12. května v 19 hodin, usa 2011 – 112 min., titulky
oBřad
Film sleduje poněkud skeptického amerického studenta kněžského semináře Mi-
chaela Kovaka. Michael se během pobytu v Římě seznámí s neortodoxním knězem 
otcem lucasem (anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranu jeho víry. 
Přístupno od 12 let  vstupné 69 + 1 Kč

neděle 15. května v 15 hodin, Česko 2011 – 83 min.
autoPohádKY
První epizoda inspirovaná Pohádkou o princezně, která se nesmála, je animovaná 
poloplastickou technologií. Druhý příběh o víle a účetním je zábavný pro děti a po-
učný pro tatínky a využívá klasickou animaci loutek. třetí část o rybáři je animo-
vaná neobvyklou technologií papírové ploché loutky v reálném prostoru. 
Přístupno  vstupné 69 +1 Kč

pátek 20. května v 10 hodin, Česko 2010 – 100 min.
roMán Pro MuŽE
román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a anety. Sourozen-
ci odjíždějí na výlet do hor v zádech se stínem blížící se Brunovy smrti. 
Přístupno od 12 let  vstupné 49 + 1 Kč

čtvrtek 26. května v 19 hodin, v. Británie, austr., usa  2010 - 118 min., tit.
Králova řEČ
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V., je Bertie (Colin Firth), který celý život 
trpí vadou řeči, korunovaný králem Jiřím VI. S pomocí terapeuta, rodiny, vlády 
a Winstona Churchilla (timothy Spall) král překoná koktání a pronese zásadní řeč 
v rádiu, která inspiruje anglický lid a spojí jej ve válečné bitvě.
Přístupno od 12 let vstupné  64 +1 Kč

neděle 29. května v 15 hodin, v. Británie, usa 2011 – 84 min. český dabing
GnoMEo a julIE
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie 
dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. 
Přístupno  vstupné  64 +1 Kč

30. května
ZahájEní MEZInárodního FEstIvalu FIlMů Pro dětI a Mlá-
dEŽ Zlín (MFFdM)

PřIPravujEME na ČErvEn:
Filmy MFFDM, Černá labuť, Útěk ze Sibiře, rango, Světová invaze, Neznámý, 
Máma mezi Marťany

KVěteN

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

noc KostElů
V pátek 27. 5. se v Čr usku-
teční Noc kostelů. letos se 
poprvé k této akci přidávají 
i Otrokovice, pořádá ji řím-
skokatolická farnost podpo-
rovaná městem Otrokovice.  
K prohlídce pro veřejnost 
budou otevřeny všechny 
tři otrokovické kostely, ve 
farním kostele sv. Vojtěcha 
bude navíc připraven i atrak-
tivní program.  (red)

plavba lodí morava bude pro 
všechny zdarma 

město otrokovice připravilo prostřednictvím otroko-
vické besedy pro všechny návštěvníky májové pouti 
příjemné zpestření v podobě bezplatné možnosti 
vyjížděk lodí morava. loď bude vyjíždět ve 40minuto-
vých intervalech z přístaviště v otrokovicích od 9.30 
hodin.

poslední jízda se koná v 16.20. občané si mohou 
vyzvednout volné vstupenky na loď ve stánku otroko-
vické besedy v přístavišti v neděli 1. května od 8.30 
do 12 hodin. pro jednu rodinu je možno získat nejvíce 
4 volné lístky.

neděle 1. května 2011
Přístaviště:
8.30 country rocková  skupina taDy a teĎ
9.00 vystoupení mažoretek
9.05 odEMČEní vodY starostou města Mgr. ja-
roslavem Budkem
9.30 až 11.00 divadelní soubor tyjátr – vodnické hrát-
ky a soutěže pro děti 
Plavby lodí Morava pro veřejnost v intervalu 40 min. 
od 9.30 do 17 hodin. Volné vstupenky si můžete vy-
zvednout v přístavišti 1. 5. od 8.30 do 12 hodin.
Park před společenským domem:

10.00 zahájení představitelem města Otrokovice 
10.10-12.00 dechová hudba rOzMarÝNKa (kom-
ponovaný program včetně lidového vypravěče) 
odpolední výlet do historie:
12.45 průvod dobově oděných účinkujících
13.00 zahájení programu na jevišti, příchod průvodu
13.10 rytířský turnaj na počest města Otrokovic
13.35 renesanční dobové tance
14.05 kejklíř pro rozveselení
14.30 humorné šermířsko-divadelní vystoupení

15.15 hodin vladIMír MIŠíK + Etc
Programem provází radek Chmela.

hry pro děti i dospělé:
lukostřelba – děti i dospělí mohou vyzkoušet střelbu 
z luků a kuší. ražba mincí, sekání jablek, gaston - ry-
tířský trenažer a další hry. Hry a doplňkové aktivity 
budou pokračovat i po skončení hlavního programové-
ho bloku. Bude postaven dobový tábor, dobové stany, 
výstavka zbrojí a zbraní.
Ukázky aktivit a činností DDM Sluníčko, kolotoče, 
projížďky na koních a ponících, jízdy na motorkách, 
skákací hrady a další atrakce.  
Dopravu mezi přístavištěm a parkem zajišťuje vláček 
Moravský drak.

Májovou pouť a odemykání vody opět doprovodí plavba lodí - letos bude opět zdarma

Komenského 1, Otrokovice-střed 100 m od Sokolovny
tel: 776 623 124 - www.sedmikraska-otrokovice.cz
Jarní nabídKa k nákupu nad 100 Kč dárek zdarma (do 1. 6.)

POŽehnanÉ VeliKOnOce
PŘeJe PrOdeJna SedMiKrÁSKa
TrVale níZKÉ cenY
a ŠirOKÝ SOrTiMenT
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pátek 29. 4., rekreační oblast Štěrkoviště
dEn salvatora – akce určená zejména žákům 1. stupně zá-

kladních škol. Jejím cílem je přiblížit dětem práci hasičů, policie a záchranné 
služby a naučit je zásadám první pomoci.

pondělí 2. 5., 15 hod., nám. 3. května
PIEtní aKt KladEní věnců – představitelé města uctí památku obětí 
II. světové války u pomníku na náměstí 3. května. 

6.–8. 5., nový stadion
o Pohár osvoBoZEní Města otroKovIcE – XVI. ročník meziná-
rodního fotbalového turnaje přípravek, pořádá tJ Jiskra Otrokovice.

sobota 21. května od 15 hod., park před hotelem Baťov/ společenský dům
dEn sPřátElEnÉ KulturY
Setkání představitelů partnerských měst: Otrokovice, Dubnica n.Váhom a za-
wadzkie. Kulturní program: 15.15 hod. Folklorní soubor Żędowianie (Pl), 16 
hod. akordeonový soubor ÚSMeV (SK), 16.45 hod. zábavný pořad s moderáto-
rem Petrem salavou a skupinou ranGErs Band.  Vstup volný

sobota 21. 5., sportovní hala Štěrkoviště
4. roČníK MEZInárodní PřEhlídKY PohYBovÝch sKladEB 
- nesoutěžní přehlídka skupinových sestav v různých sportovních i nesportov-
ních odvětvích, jako je aerobik, gymnastika, tanec, mažoretky atp. Každoročně 
se účastní i týmy z družebních měst z Polska - zawadzkie a Slovenska – Dub-
nica nad Váhom. Pokud máte zájem předvést své schopnosti v přátelské atmo-
sféře a vyhrát zajímavé ceny, pište na sokolovna.otrokovice@seznam.cz. Jinak 
jste srdečně zváni a můžete rozhodnout o výherci ceny diváků. Na vaši účast se 
těší organizátoři z tJ Jiskra Otrokovice – odbor SPV.

sobota 21. 5., 9 hod., sportovní areál trávníky
otroKovIcKÝ In-lInE Pohár 2011 
První ze seriálu závodů na kolečkových bruslích pro širokou veřejnost, pořádá 
Speedskating club Otrokovice. Více informací na http://oip.ssco.cz/.

21.–22. 5., nový stadion
oKrEsní Kolo hrY PlaMEn a dorostu
Pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů ve 
zlíně. záštitu nad akcí převzal starosta města Otrokovice.
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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

www.babydream.cz... to nejlepší
                 pro Vaše nejmenší...

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.babydream.cz

Prodejna s dětským a kojeneckým zbožím

Kočárky, autosedačky, židličky, lehátka, postýlky, povlečení, fusaky, 
zavinovačky, deky, lahvičky, hračky, textil vel. 46-128.

  Poradenství a individuální 
přístup k zákazníkovi.

Podpora kojení, půjčovna 
odsávačky mateřského mléka.

Najdete nás na adrese: 
tř. T. Bati 332, 

Otrokovice - Baťov 
(vedle Zdravotního střediska 

TOMA)

Tel.: 577 105 491
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krejČovství - otrokovice

lena.fashion
Lenka Mičáková
• šití oděvů na zakázku

• opravy oděvů
objednávky: 603 300 555
www.lenafashion.net

kadeřnictví a kosmetika
3. podlaží hotelu baťov

Rády Vás přivítáme ve svých 
provozovnách s kvalitní 
kosmetikou a slušnými 

cenami
kadeřnictví - d. skálová, 

tel.: 577 650 121
po-pá: dle směn – 7-13 nebo 
13-19 hodin, so dle dohody
kosmetika - l. nevařilová, 

tel: 577 650 142
po-pá: 11.30-17.30 hodin

výstava otrokovických výtvarníků v senátu
V úterý 3. května 2011 v 16 hodin se v předsálí jednacího sálu Senátu PČr v Pra-
ze uskuteční vernisáž otrokovických výtvarníků. Vernisáže se mohou zúčastnit i 
otrokovičtí občané, pro které budou vypraveny zdarma dva autobusy.

Odjezd autobusů je 3. května v 7 hodin z jižní strany budovy Otrokovické Be-
SeDy. V Praze budou autobusy parkovat u Kongresového centra Praha, odkud 
se bude pokračovat metrem. Od 13 hodin je pro účastníky zájezdu připravena 
prohlídka prostor Senátu. Odjezd z Prahy je naplánován na 19 hodin.

zájemci o cestu se mohou přihlásit buď osobně na Odboru školství a kultury 
MěÚ Otrokovice (nám. 3. května 1342) v úředních hodinách (po a st 8-12hod. a 
13-17hod.) nebo na tel.: 577 680 103. Při vstupu do Senátu je třeba nahlásit číslo 
občanského průkazu, proto sdělte tuto informaci již při svém přihlášení.  (obd)

charItatIvní KoncErt 
Pro sdruŽEní ŠancE
Dovolujeme si vás pozvat na 3. ročník 
charitativního koncertu, jehož výtěžek po-
putuje na pomoc onkologicky nemocným 
dětem. Uskuteční se v úterý 24. května v 
16 hodin ve velkém sále Otrokovické Be-
SeDy. Můžete se těšit na  vystoupení dětí 
zŠ t. G. Masaryka, zŠ Mánesova, Speci-
ální a Praktické zŠ, zUŠ v Otrokovicích, 
dětí z DDM Sluníčko a Sportovního klu-
bu zlín. Přijďte a staňte se součástí krásné 
myšlenky.  těšíme se na vás!

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
na nEBYtovÉ ProstorY na Měst-
sKÉM KouPalIŠtI v Otrokovicích o cel-
kové výměře: bufet - 18,26 m2, ostatní pří-
slušenství (sklad, sprcha, zádveří, předsíňka, 
WC) - 13,31 m2 a venkovní plochy - 20 m2 za 
následujících podmínek:
1. doba nájmu: po dobu letní rekreační sezony 
2011
2. účel nájmu: provozování bufetu a venkovní 
zahrádky
3. minimální nájemné (bez služeb): 110 000 Kč 
(0% sazba DPH) za sezonu,
4. nájemce uhradí celé nájemné za sezonu, 
včetně zálohy na služby, nejpozději do 30. 6. 
2011
5. nájemce bude respektovat provozní dobu 
Městského koupaliště 
6. nájemce nebude používat skleněné obaly 
a skleněné nádoby
7. pronajímatel nezajišťuje vyjádření dotče-
ných orgánů, která jsou nutná k předmětu 
podnikání
8. zákaz prodeje alkoholických nápojů, vyjma 
piva
9. zákaz prodeje tabákových výrobků
10. účastník výběrového řízení ve své žádosti 
uvede: návrh ceny a doloží výpis z obchodní-
ho rejstříku
11. před podpisem smlouvy vítěz výběrového 
řízení doloží originál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu k ČSSz, FÚ a zdravotní pojišťovně
12. zadavatel si vyhrazuje právo výběrové ří-
zení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek
13. ve výběrovém řízení bude vybrána pouze 
jedna nejvýhodnější nabídka, další nabídka 
v pořadí nebude stanovena
14. uzávěrka výběrového řízení:  29. 4. 2011 
ve 12 hod.
Prohlídku předmětných prostor je potřeba pře-
dem dohodnout na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal).
Nabídky s návrhem ceny nájemného za sezo-
nu  předají zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označením: „Výběrové 
řízení - koupaliště“ na adresu: 
teHOS, s.r.o., Ing. tomáš Morys, ředitel spo-
lečnosti, tř. t. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Bližší informace poskytne l. Hablovičová  na 
tel.: 577 662 300.

Znáte člověka, který vykonal mi-
mořádný skutek v některé z oblastí 

lidské činnosti nebo se zasloužil o pod-
statný přínos pro rozvoj nebo propagaci 
města? Navrhněte jej jako kandidáta na 
udělení Ceny města Otrokovice. 

Maximálně tři ceny uděluje jednou 
ročně zastupitelstvo města na základě 
doporučení rady města. Jejím nositelem 
se může stát žijící fyzická osoba s tr-
valým bydlištěm v Otrokovicích nebo 
právnická osoba se sídlem v Otrokovi-
cích nebo jejichž čin nebo činnost má 
přímý vztah k městu Otrokovice. Oce-
nění je spojeno s předáním pamětního 
listu, výtvarného symbolu a finanční 
odměny ve výši 10 000 Kč. 

Podávaný návrh na ocenění musí ob-

sahovat podrobné zdůvodnění, v jaké 
oblasti a za jaký čin či přínos je cena na-
vrhována a identifikaci navrhovaného. 
V případě fyzické osoby se jedná o jmé-
no, příjmení, datum narození a adresu 
trvalého bydliště, v případě právnické 
osoby o přesný název a sídlo.

Cenu předává starosta města na slav-
nostním večeru ke Dni vzniku samostat-
ného československého státu. 

Návrhy na udělení ceny mohou po-
dávat fyzické a právnické osoby písem-
ně na odbor školství a kultury nebo na 
podatelnu Městského úřadu Otrokovice 
nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovi-
ce, a to do 25. Května 2011. Pro do-
držení termínů je rozhodující razítko 
podatelny Měú.  (red)

navrhněte kandidáta na cenu města otrokovice teHOS s. r. o. PronajME nE-
BYtovÉ ProstorY v ul. Školní 
u domu č. p. 1299 v Otrokovicích. 
Jedná se o dvojpodlažní budovu o vý-
měře 329,5 m2, která dosud sloužila 
jako prodejna a servis výpočetní techni-
ky. Žadatelé o pronájem doručí žádosti 
s uvedením předmětu činnosti a návr-
hem ceny nájemného za m2/rok s ozna-
čením „Školní 1299“ na adresu:
teHOS, s.r.o., Ing. tomáš Morys, ředi-
tel společnosti, tř. t. Bati 1255, 765 02 
Otrokovice.
Podmínky pronájmu:
• nájem na dobu neurčitou
• nájemné: 250 Kč/m2/rok
• čtvrtletní platba nájemného předem
Bližší informace poskytne pan Ing. to-
máš Morys, ředitel společnosti, tel: 
577 662 300.

Městská knihovna otrokovice, 
nám. 3. května 1340, oznamuje klien-

tům, že ve dnech 11.–13. 5. 2011
bude knihovna z technických důvo-
dů (malování) uZavřEna. Děku-
jeme za pochopení. Jitka trmalová

Prodám půldomek v Otrokovicích-
Baťov. Dům je v dobrém stavu a je si-
tuován z druhé strany od cesty s velkou 
zahradou. Cena dohodou. tel.: 776 767 
472 nebo 737 207 792

Májové duchovní koncerty Ženského pěveckého sboru
Ženský pěvecký sbor uskuteční dva duchovní koncerty, a to v neděli 22. 
května v kostele sv. antonína Paduánského v Dolní Bečvě na pozvání tamní 
farnosti v 15 hodin.
V neděli 29. května zazpíváme v kostele sv. Mořice v Kroměříži, a to v 16 ho-
din. Všechny vás srdečně zveme na tyto koncerty, kde je dobrovolné vstupné. 
Udělejte si v tyto dny rodinný výlet do těchto míst naší Moravy.
 jaroslav ZIMáK, sbormistr
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OtrOkOvické
nOviny8

Celý leden jsme v naší škole sbírali vyřazené autolékárničky, 
protože jako "Stonožková škola" dobře víme, že prostřednictvím 
Hnutí na vlastních nohou - Stonožka poputují na pomoc dětem. 
Stonožka a vojáci armády Čr pomáhají v afghánistánu, kon-
krétně v lógaru. Jak píše na stonožkových stránkách prezidentka 
hnutí, paní Běla Gran Jensen: „Když jsme před časem s panem 
šéfredaktorem Janem Procházkou rozvažovali, jak by měla vy-
padat další spolupráce Stonožky s armádou Čr (doposud byla 
skvělá a pomohla mnoha dětem ve válkou poznamenaných ze-
mích), napadly nás autolékárničky. Pan Procházka snil o tom, že 
jich k 10. březnu 2011, což je den, kdy před 11 lety začala velmi 
úspěšná spolupráce s aČr, stonožkové děti shromáždí deset tisíc. 
Už to není sen! stonoŽKovÉ dětI oPravdu doKáZa-
lY nasBírat PřEs 10 000 autolÉKárnIČEK!"

Nasbírané lékárničky z jednotlivých škol sváželi vojáci bývalé-
ho 5. kontingentu aČr v afghánském lógaru. také v naší škole 
jsme v úterý 22. 3. hrdě předali náš příspěvek, více než 200 vybra-
ných lékárniček, doplněný o sbírku z obou dalších otrokovických 
základních škol. Vojáci z posádky v lipníku nad Bečvou pro 
nás při této příležitosti připravili besedu o životě v afghánistánu 
a o působení vojáků a vojaček v zahraničních misích a své vyprá-
vění doplnili promítáním spousty zajímavých fotografií.
 Marcela javoříKová, ZŠ Mánesova

22. březen je připomínán od 
roku 1993 jako Světový den 
vody. rozhodli jsme se využít 
tuto příležitost, abychom sezná-
mili naše žáky s dalším střípkem 
z historie našeho města. Povod-
ně roku 1997 jsou událostí téměř 
nedávnou, ovšem pro naše žáky 
událostí, kterou nezažili, tedy 

pro ně je to historie. Snažíme se 
předávat našim dětem informace 
o jejich městě, učíme je všímat si 
místa, kde žijí a vyrůstají. Předá-
váme jim také informace o tom, 
jak je naše město zabezpečeno 
proti živelnému nebezpečí vody.

V úterý 22. 3. se školou rozli-
la jedna velká modrá řeka, tedy 

rozumějte, děti přišly v modrém 
a stejně tak i učitelé, byl totiž 
Den vody. Učivo se přizpůsobilo 
tématu, žáci vážili, měřili, sezna-
movali se s objemovými jednot-
kami, doplňovali do vět slova, 
písmena, vyhledávali informace 
v encyklopediích, tvořili verše 
a zase pochopitelně o vodě. Uči-
telé přistoupili k tématu velmi 
kreativně a hodiny byly nabyty 
pestrým učivem. Součástí pro-
jektového dne bylo sledování 
DVD – Povodně 1997. Mnozí 
byli tímto filmem velmi pře-
kvapeni. Poznávali známá místa 
a nevěřili svým očím. 

Na závěr pracovali žáci jed-
notlivých tříd na společném díle. 
tvořili obří kapku vody. Chcete-
li vidět, jak se jim díla podařila, 
zdobí chodby naší školy. 
Mgr. Kateřina sKochová,

 ZŠ T. G. M.

Ve středu 6. dubna ožilo školní hřiště zŠ trávníky neobvyklým ru-
chem. Žáci se názorně seznamovali se vším, co je může potkat při 
volnočasových aktivitách na hřišti a na ulici a při využívání doprav-
ních prostředků.

lektory byli tentokrát žáci VII. a a VII. B, kteří si pro své mladší 
spolužáky ze druhých tříd připravili poučení i praktické vyzkoušení 
činností spojených s danou tematikou. Samozřejmostí byla praktická 
zkouška v ovládání oblíbených jezdících prostředků.   (red)

7. 5., 15 hodin, táborová 
základna DDM Sluníčko 
Štěrkoviště
oddEch aneb otrokovic-
ké dětské divadelní Echo
Odpoledne se  představí 
dětské divadelní soubory, 
večer se pak můžete těšit 
na divadelní hru PODFUK 
otrokovického divadelního 
souboru tyJÁtr.
50 Kč dospělí, 30 Kč děti

13.-15. 5., sraz v pátek v 
17 hod.,  táborová základna 
DDM Sluníčko Štěrkoviště 

rybářská víkendovka
lov ryb, táborák, předávání 
rybářských lístků novým 
členům 450 Kč

17. 5., 18-20 hod., DDM 
Sluníčko, trávníky
tvoření pro všechny
Výroba ketlovaného ná- 
ramku  70 Kč

21. 5., 9-12 a 13-16 hod.
den otevřených dveří na 
dopravním hřišti
jízdní kola, překážky, desko-
vé hry, stolní tenis  10 Kč

28. 5., 16 hod., Otrokovická 
BeSeDa
akademie ddM sluníčko
Velká přehlídka zájmových 
kroužků DDM Sluníčko 
Otrokovice.
40 Kč dospělí, děti od 3 let 
20 Kč

28.-29. 5., sobota 9.00
neděle 12.00, tz Štěrkoviště
otvírání vody
Přátelské setkání lodních mo-
delářů z Otrokovic a okolí, 
ukázky pouštění lodí  
i letadel.

Masáže Gajdůšek 
Masérské, rekondiční a regenerační služby 

Sportovní masáže 

ABS - Anti blok systémová masáž 

  Dornova metoda  

Breussova masáž, relaxační masáže 

Baťov, naproti poště, tel. 739 015 852

  

 

 

 

 

 

 

vybrané akce ddM sluníčko v měsíci květnu

Kateřinu Skochovou a Vlastimila Bukovjana ve středu 29. břez-
na ocenilo město Otrokovice v rámci třetího ročníku vyhodnocení 
nejlepších pedagogických pracovníků Otrokovic. Vlastimil Buko-
vjan si navíc odnesl i ocenění hejtmana zlínského kraje Stanislava 
Mišáka z vyhlášení nejlepších pedagogů zlínského kraje.

Kateřina Skochová a Vlastimil Bukovjan byli vyhodnoceni jako 
pedagogové, jejichž práce dosahuje nadstandardních parametrů 
a jsou ceněni nejen v kolektivu spolupracovníků, ale především 
mezi dětmi, kterým zasvětili svůj život.

„Město Otrokovice chce tímto způsobem vyjádřit svůj dík všem 
pedagogům za jejich nelehkou a záslužnou práci, kterou odvádí při 
výchově a vzdělávání naší mladé generace. Jsme si vědomi, že díky 
jejich pedagogickému úsilí a umu opouštějí naše školy žáci s vý-
bornými výsledky, kteří jsou úspěšní v přijímacím řízení na střední 
školy a většinou velmi dobře reprezentují naše město,“ připomenul 
význam ocenění starosta Jaroslav Budek.  (red)

Město ocenilo již potřetí své nejlepší pedagogy, uznání vyslovil i hejtman stanislav Mišák

Kateřina skochová a Vlastimil bukovjan se staros-
tou otrokovic Jaroslavem budkem.

Vlastimil bukovjan s oceněnými pedagogy Zlínského 
kraje. ceny jim předal hejtman ZK stanislav Mišák.

sedmáci učili mladší žáky dopravní předpisysvětový  den vody se konal v ZŠ t. G. Masaryka

ZŠ Mánesova - stonožková škola pomáhá sbírkami žáci přispěli dětem v súdánu i v japonsku
Není to tak dávno, co v naší škole probíhala sbírka 
školních potřeb, hraček a oblečení určená dětem 
v dalekém Súdánu. Všichni si dobře pamatujeme, 
jak jsme přinesením pastelek, sešitů, omalovánek, 
plyšových hraček, ale i vlastnoručně nakreslených 
obrázků chtěli dát najevo, že nás zajímá osud dětí 
v tomto státě afriky. 

Ve čtvrtek 7. dubna jsme se dozvěděli, jak to 
s našimi dary dopadlo a jak je přijali naši vrstev-
níci ve vesnici Wad Ben Naga ležící na východ-
ním břehu Nilu 130 km severně od súdánského 
hlavního města Chartúmu. Do naší školy zavítal 
egyptolog a afrikanista PhDr. Pavel Onderka, ve-
doucí archeologické expedice Náprstkova muzea. 
Besedy se zúčastnil i místostarosta našeho města 
pan Ing. Milan Plesar.
 V připravené prezentaci nás zaujaly fotografie 
našich dárků, které do Súdánu byly dopraveny ve 
dvanácti objemných zavazadlech. Viděli jsme je-
jich cestu autem, autobusem, letadlem i súdánským 
náklaďákem přímo z našeho regionu až na samotné 
místo určení ve vesnici Wad Ben Naga. z připoje-
né videonahrávky z předávání dárků bylo patrné, 

že naše dary se ocitly ve správných rukou. Byla 
to ve vesnici velká událost. Celé předání provázel 
kulturní program tamějších žáků. Na fotografiích 
jsme poznávali výkresy s obrázky naší školy, které 
dnes zdobí třídy súdánských školáků. 

Vyhlásili jsme také finanční sbírku na pomoc 
postiženým japonským dětem, které během něko-
lika minut přišly během ničivé tsunami o všechno. 
I když tato aktivita trvala pouhých devět pracov-
ních dnů, vybralo se dohromady 9 580 korun. za-
pojilo se všech 18 tříd školy. Všem, kteří přispěli, 
jsme v den vyhlášení výsledků rozdali malé plas-
tové diamanty, aby jim připomínaly jejich velko-
rysost a účast ve sbírce.

Vítězná třída si společnými silami pod vedením 
paní ředitelky rozkrojila symbolický diamantový 
dort. Všichni prvňáčci si zase pochutnali na slad-
kém zákusku, který právem dostali za svou snahu 
pomoci vzdáleným kamarádům.

těší nás, že v dnešní době, kdy mnoho lidí myslí 
jen na sebe a na svůj blahobyt, máme na naší škole 
tolik hodných dětí i učitelů, kteří pomáhají jiným. 
 Žáci a učitelé ZŠ trávníky otrokovice
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V březnu oslavili moji rodiče 
Marie a josef hanáKovI 
krásné 80. narozeniny. Do dal-
ších let přeji hodně štěstí, zdraví, 
pohody. Dcera Petra s rodinou.

Dne 18. dubna se 
dožil 90 let pan 
vojtěch PEřEs-
tÝ. Do dalších 
let hlavně zdraví, 
štěstí a osobní 
pohodu přejí syn 

Vojtěch s manželkou, neteř Jiři-
na s manželem, vnučky Světlana 
a Jana s manžely, pravnoučata 
Barunka, Kubík a Davídek.

Dne 26. dubna se 
dožívá 80 let paní 
Marie vElEto-
vá. Do dalších let 
hodně štěstí, zdra-
ví a pohody přeje 
manžel Josef, syn 

Josef a dcera eva s rodinami.

Dnes, 22. dubna, slaví 80. let pan 
Zdeněk ŠtYKar. Do dalších 
let hodně zdra-
ví, štěstí, životní 
pohody a elánu 
přejí manželka 
Božena, dcera 
zdeňka a syn ra-
domír s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata Natálka 
a tomášek.

Dnes, 22. dubna, 
slaví 85 let paní 
Marie ondro-
vá. Hodně štěstí, 
zdraví a spokoje-
nosti přejí dcera 
Marie a syn Pavel 

s rodinami. K přání se také při-
pojuje kolektiv bývalých starých 
jeslí.

28. dubna oslaví manželé jin-
dřich a Milena KřuPalovI 
60. výročí společného života. 
Gratulujeme a přejeme do dal-

ších let hodně 
zdraví, štěstí 
a pohodu. 
Syn Pavel a 
dcera Jindra 
s rodinami.

Dne 31. března by oslavil 65. narozeniny 
pan jan Bína. Dne 12. dubna jsme si 
připomněli 2. výročí jeho úmrtí. S lás-
kou vzpomíná manželka Dagmar, dcery, 
syn a sestra s rodinami.

Dne 5. dubna jsme si připo-
mněli 10. výročí úmrtí paní 
Elišky urBancovÉ 
a dne 26. 4. vzpomeneme 
23. výročí úmrtí pana Ru-
dolfa urBancE. S lás-

kou a úctou vzpomínají dcery Jana, Helena a Milena 
s rodinami.

Dne 6. dubna uplynulo 13 let ode dne, 
kdy nás opustila moje manželka, mamin-
ka a babička, paní dáša tIhElKová. 
S úctou vzpomíná manžel a děti s rodi-
nami.

Dne 6. dubna uplynulo 23 let, co nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan František sPurnÝ. 
Kdo jste ho znali, věnujte s námi tichou 
vzpomínku. Manželka ludmila, syn Mi-
lan a dcera Dana s rodinami.

prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš 
nám a nic Tě nenahradí. Dne 8. dubna 
uplynulo 8 let, co nás navždy opustila dra-
há dcera, sestra, slečna Monika KraČI-
nová. S láskou vzpomínáme a děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi. rodina.

hvězdy Ti nesvítí, slunce Tě nehřeje, už se 
k nám nevrátíš, už není naděje. 9. dubna 
uplynuly dva smutné roky od úmrtí pana 
Miroslava daněČKa. S láskou vzpo-
mínají manželka anna, dcera lenka a syn 
Miroslav s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 
trvá, nedá zapomenout. 12. dubna uplynuly 4 
roky, kdy nás navždy opustil náš drahý man-
žel, tatínek a bratr, pan josef KorYČá-
nEK. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka Jindřiška, 
dcera Věrka, syn Pavel a sestra Marie.

Na krásné chvíle s milovaným člověkem 
se nedá zapomenout. Dne 15. dubna to 
bylo 10 let, co se zavřela kniha života 
pana Františka MusIla. S láskou 
a úctou vzpomíná manželka s celou ro-
dinou.

čas plyne a nevrátí, co vzal, 
jen vzpomínku a bolest za-
choval. Dne 17. dubna jsme 
vzpomněli 5. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky, paní 
Ireny ZáMEČníKovÉ, 

a letos si také připomeneme 19. výročí úmrtí našeho 
tatínka, dědečka, pana Čestmíra ZáMEČníKa. 
Věnujte jim s námi tichou vzpomínku. Dcera Marcela 
s rodinou, rodina zámečníkova a Kovaříkova.

se svou zákeřnou nemocí urputně bo-
joval, ale jeho snažení bylo marné. 20. 
dubna jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 
pana jana PálEníKa. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Manželka Míla, 
děti Jan a eva s rodinami.

Dne 20. dubna jsme si připomněli prv-
ní smutné výročí úmrtí pana Mojmíra 
oČadlíKa. Stále vzpomínáme a dě-
kujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Manželka Milada, syn Mojmír a dcera 
Martina s rodinami.

Dnes, 22. dubna, uplynuly 3 smutné roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Marie dohnalová. S láskou a úctou 
vzpomínají dcery ludmila, anna a Ma-
rie s rodinami.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. 
Dnes, 22. dubna, uplynou 2 roky, co nás 
opustil jiří ŤáPal. S láskou vzpomí-
nají přítelkyně Helena, bratr Jaroslav 
s manželkou Danou a dětmi Sandrou 
a luckou.

Dne 26. dubna si připomeneme smutné 
5. výročí úmrtí pana jaroslava ZálE-
ŠáKa. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou vzpomínají manželka 
Bohumila a dcera Silvie.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 
26. dubna uplyne 5. výročí úmrtí pana 
jiřího PříhodY. za tichou vzpomín-
ku děkují a s láskou vzpomínají mamin-
ka Drahomíra sourozenci zdena, Draha 
a Jirka s rodinami.

Dne 30. dubna uplyne 5 let, kdy nás na-
vždy opustil můj manžel, náš tatínek a dě-
deček, pan ladislav Machů. S láskou 
vzpomínají manželka eva a děti Dušan, 
lenka a ladislava s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 1. května uplyne 5 let, kdy nás na-
vždy opustil pan ladislav aMBrůZ. 
S úctou a láskou vzpomíná manželka 
a synové s rodinou. Děkujeme všem za 
tichou vzpomínku.

Dne 1. května uplyne 16 let, kdy nás na-
vždy opustil manžel, tatínek, dědeček, 
pan František ondrůŠEK. S láskou 
vzpomínají manželka Jarmila, dcery Jar-
mila a Františka s rodinami.

Dne 3. května uplynou 3 roky, kdy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Milan toMaŠtíK, 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dag-
mar, syn zdeněk a Milan s rodinami, vnou-
čata a pravnoučata Natálka a tomášek.

léta uplynula, jak tiché řeky proud, bo-
lest však trvá a nedá zapomenout. Dne 3. 
května uplynou 3 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan Miroslav juřIČKa. 
Vzpomínají manželka, děti s rodinami 
a vnoučata.

Kdo v srdci žije, nikdy neumírá. Dne 15. 
května si vzpomeneme třetí výročí úmr-
tí našeho drahého tatínka, pana jana 
jEdlIČKY. S láskou a úctou vzpomí-
nají dcera Jana, syn radomír, vnoučata 
a pravnoučata.

Již 18. rokem kvete louka a stejná doba 
uplynula od doby, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček josef 
vErBíK. S láskou a bolestí v srdci vzpo-
míná jeho rodina.
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Za IvanEM 
MYnářEM 
(1926 – 2011)

Josef V. Sládek kdysi napsal:

Z osudu rukou vzal jsem 
svůj los, jak zrno, jež hodil do 

brázdy kdos.

Jak obilné stéblo, jež vyroste 
v klas, a k zemi se chýlí, když 

dospěl mu čas.

Čas Ivana MYnářE se na-
chýlil ke svému závěru 31. břez-
na – a byl to čas naplněný mimo-
řádnou činorodostí a radostnou 
pracovitostí. 

Ivan Mynář, narozený v Krem-
nici, se musel přestěhovat s rodiči 
po vyhlášení tzv. Slovenského 
štátu na Moravu, kde maturoval 
na valašskomeziříčském gym-
náziu; po krátkém válečném 
„totálním nasazení“ absolvoval 
v r. 1949 Filozofickou fakultu 
Karlovy univerzity, obor dějepis 
a hudební výchova. Jako peda-
gog působil i se svou milovanou 
manželkou Květou, vynikající 
učitelkou hry na klavír, na něko-

lika středních školách v našem 
regionu. V r. 1966 nastoupil jako 
ředitel na otrokovické gymnázi-
um a od počátku mu vtiskl svou 
představu školy pulzující boha-
tým kulturním životem. Navázal 
na tamní už existující zajímavé 
tradice (poetické divadlo VarI-
aCe) a založil mnohé další, pro 
jejichž realizaci získal obětavé 
nadšence mezi svými spolupra-
covníky. Mnohé aktivity, k nimž 
dal tehdy podnět, zůstaly živé 
i poté, co v roce 1987 jejich inici-
átor odešel z činné školní služby. 
Stovky studentů se stále sjíždějí 
na otrokovické festivaly gymna-
ziálních souborů, scházejí se na 
oblíbených předvánočních abitu-
rientských setkáních, setřetávají 
se při sportovních zápoleních se 
svými milými soupeři z partner-
ského topoĺčanského gymnázia 
– a dávní absolventi jistě nikdy 
nezapomenou na to, jak se kdy-
si šplhávali – se svým ředitelem 
v čele – po slovenských kotárech 
při putování po stopách Sloven-
ského národního povstání.

Ivan Mynář se výrazně zapsal 
do života nejen své školy, ale 
i našeho města a celého zlínska. 
Sám uspořádal stovky hudeb-

ních besed pro veřejnost (s ši-
rokým záběrem od Beethovena 
přes Čajkovského až po Ježka 
a Gershwina), ve spolupráci se 
Společností Bohuslava Martinů 
a s Českou hudební společností 
zval do Otrokovic přední hudeb-
ní interprety a založil zde Kruh 
přátel hudby. Organizoval velmi 
populární Koncerty tří generací 
za účasti Ženského pěvecké-
ho sboru, gymnaziálního sboru 
a sborů základních škol; po mno-
ho let vytvářel prostor pro činnost 
amatérských komorních souborů 
z širokého okolí a umožňoval je-
jich vystoupení na samostatných 
přehlídkách; jezdíval s desítkami 
milovníků hudby Boh. Martinů 
do divukrásné poličské přírody 
otevírat „klíčem od domova“ 
jarní studánky… to vše žije ve 
vzpomínkách tehdejších účastní-
ků – a mnohé z toho je v té či oné 
podobě živé dodnes.

Živý je i odkaz Ivana Mynáře, 
jemuž byl v roce 2002 právem 
udělen titul „Osobnost města 
Otrokovice“. V platnosti zůstává 
i jeho životní krédo: „Bez hudby 
se dá žít, ale s ní je to hezčí.“

věra KraMářová,
kronikářka města                   
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Motorkáři vítali jaro průjezdem města

téměř tři kilometry dlouhá kolona závodních 
motocyklů, choperů i například čtyřkolek projela v so-
botu 9. dubna po poledni při letošní jarní spanilé jízdě 
centrem Otrokovic. Milovníci jedné stopy se tak za po-
licejního doprovodu pochlubili lidem okolo silnice svý-
mi nablýskanými stroji. tentokrát nebyla na pořadu dne 
rychlost či závodění, ale ohleduplná vyhlídková jízda.

akce s názvem restart, kterou již posedmé pořádá klub 
Czechbikers, se zúčastnilo téměř sedm stovek motorkářů. 
Sraz všech účastníků se uskutečnil na parkovišti pod Velkým 
kinem ve zlíně, odkud se početný konvoj vydal směrem na 
Otrokovice a dále pak na ranč Kostelany, kde byl přichystán 
bohatý program. Celou akci zaštítila Policie Čr a Městská po-
licie zlín, která se svou motojednotkou podílela na bezpečném 
průběhu celé vyjíždky. Na ranči v Kostelanech organizátoři 
připravili občerstvení, mnoho soutěží o hodnotné ceny, např. 
o nejlepší zvuk svého dvoukolého miláčka, jízdu pomalosti 
nebo hod těžkým předmětem. 

„Motocyklový klub CzechBikers by chtěl poděkovat nejen 
Policii České republiky, ale také městu Otrokovice za kladné 
vyřízení všech potřebných náležitostí, poděkování patří také 
všem ostatním zúčastněným,“ uvedl jeden z organizátorů vy-
hlídkové jízdy Jan Palička z Otrokovic. 

 (kra), foto MIchal Kratochvíl
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 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 zástupce

Stačí jednou zavolat!
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ModEl KluB otroKovIcE ve spolupráci s DDM 
Sluníčko Otrokovice pořádá v sobotu 28. května od 9 hod. 
do neděle 29. května do 12 hod.
PřátElsKÉ sEtKání lodních ModElářů
v areálu DDM Sluníčko na Štěrkovišti v Otrokovicích. Jízdy 
časově neomezené na kolíčky. Noční jízdy. Možnost připo-
jení nabíječek na 220 V.
zájemci o létání s rC modely letadel budou mít k dispozici 
modelářské letiště Bělov.

všechny srdečně zvou členové ModEl KluBu 
otrokovice a ddM sluníČKo otrokovice

Společnost Veolia Voda Čr 
odeslala u příležitosti Světového 
dne vody na účet Člověka v tís-
ni již celkových 450 tisíc korun. 
Jde o výtěžek z prodeje karaf na 
vodu, který byl zahájen loňské-
ho 1. prosince. I vy nyní můžete 
podpořit tento projekt a karafu 
si objednat na www.kohoutko-
va.cz nebo si ji zakoupit osobně 
v zákaznickém centru vodáren 
ve zlíně-loukách. Ceny jsou 
444 Kč - karafa s víčkem od 
designéra Piršče a 350 Kč bez 
víčka od designéra Pelcla. 

Člověk v tísni bude z finanč-
ního daru společnosti Veolia 
Voda stavět a opravovat vod-
ní zdroje pro školy v etiopii. 
„Chceme také z těchto pro-
středků postavit střešní chytače 
dešťové vody u třech škol v re-
gionu jižních národů v etiopii,“ 
řekla Dana Plavcová ze spo-
lečnosti Člověk v tísni. „Čistá 
dešťová voda je často jediným 
zdrojem vody na pití,“ dodala 
Plavcová. lidé v etiopii mají 
mnohdy k dispozici pouze vodu 
z malých bahnitých rybníčků 
zachycujících dešťovou vodu. 
ty bohužel často vysychají 
a bývají zdrojem nákazy. Jedi-
nými zdroji vody pak zůstávají 
studny a prameny, které se však 
v některých oblastech etiopie 
nacházejí i 250 m pod zemí. 

Kampaň v restauracích „Čer-

stvou kohoutkovou? Stačí říct!“ 
rozjela loni společnost Mo-
ravsKá vodárEnsKá, 
a. s. na Moravě. Vodárny darují 
designové karafy provozovnám, 
které nabízejí zákazníkům vodu 
z kohoutku. zatím se do projek-
tu v Čr přihlásilo přes 400 pod-
niků. Na zlínsku to je 19 hote-
lů, gastronomických podniků 
a kaváren. Všechny restaurace 
najdete na webu www.kohout-
kova.cz/seznam-restauraci, 
v kapitole Morava.

a kde vodu z kohoutku na 
Zlínsku najdete?

„Karafy Veolia používáme 
každý den,“ uvedl David Ha-
náček z restaurace Bohemia na 
IH Moskva a pokračuje: „Máme 
je neustále založeny na stole po 
celou dobu podávání obědů. Pro 
zákazníka je tato služba příno-
sem a v hojné míře ji také využí-
vá.“ Karafy si pochvaluje Daniel 
Uličník z restaurace U Kajmana 
v Prštném i jIří daněK Z la 
PIZZErIE v otroKovI-
cích, oba chtějí v podávání 
vody z kohoutku svým hostům 
i nadále pokračovat. Majitel 
Sklípku u tomáše pan Polách 
dodává: „zkušenosti s vodou 
z kohoutku máme pozitivní, a to 
již delší dobu a dříve, než s tím 
Veolia začala. Protože k vínu se 
nejlépe hodí čistá voda.“

Projekt s karafami a vodou 

z kohoutku hodnotí i food and 
beverage manager Orea Hotel 
Fontána v luhačovicích Petr 
Štěpaník. „Vše funguje, vodu 
stále podáváme a v projektu bu-
deme pokračovat. Sice ne vždy 
používáme karafy, neboť hosté 
si potom neobjednávají jiné ná-
poje, ale to jsme vychytali hned 
zpočátku: karafy zakládáme po 
objednávce nápojů nebo těsně 
před podáváním pokrmů. zatím 
se setkáváme s pozitivním ohla-
sem,“ dodal.

KvalIta vodY
Voda z kohoutku na zlínsku 

odpovídá všem legislativním 
normám na pitnou vodu, která je 
zde středně tvrdá. tvrdost vody 
ale není na překážku, naopak ze 
zdravotního hlediska dáváme 
přednost spíše vodě tvrdší. Pro 
zdravý růst nebo k ochraně před 
odvápněním, se doporučuje pít 
vodu s obsahem minerálních 
solí, jako jsou vápník nebo hoř-
čík. Voda z kohoutku je tedy 
tím nejjednodušším každoden-
ním zdrojem vápníku pro Váš 
organismus. Na druhou stranu 
v měkčí vodě se lépe pere a ne-
zanechává povlak na nádobí 
a spotřebičích. 

MoravsKá
vodárEnsKá, a. s.

váš dodavatel služeb v oblasti 
vodovodů a kanalizací

www.smv.cz, 840 668 668

Kupte si karafu a pomůžete školákům v africe k vodě!
INzerCe

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení 
na udělování grantů talentované mládeži pro 
rok 2011. Nadaní jedinci tak mohou získat fi-
nanční příspěvek na činnost, v níž vynikají.  

O grant může žádat občan města do věku 26 
let, který je vynikajícím studentem základní 
umělecké školy, střední školy, konzervatoře, 
vyšší odborné školy, vysoké školy nebo vyni-
kajícím sportovcem a prokazuje předpoklady k 
dosažení výjimečných studijních, vědeckých, 
sportovních nebo uměleckých cílů. 

Výběrové řízení probíhá jednou ročně, při-
čemž v daném roce se poskytují zpravidla dva 
granty. Je z něj možné hradit smluvené výdaje 
související se studijní, vědeckou, uměleckou 
nebo sportovní činností zaměřenou na rozšíření 
znalostí v různých oborech vzdělávání a vědy 
nebo související s uměleckou nebo sportovní 
činností příjemce grantu zaměřenou na zvýše-
ní jeho uměleckých či sportovních schopností.  

Žádost o Grant 
Musí oBsahovat: 
• účel grantu (studijní, vědecký, sportovní nebo 

umělecký projekt), 
• výši žádané částky,
• strukturovaný životopis žadatele, 
• dosavadní studijní, vědecké, sportovní či 

umělecké výsledky žadatele,
• doporučení představitele příslušné školy 

nebo konzervatoře, vysoké školy, fakulty, 
katedry či ústavu, případně ředitele ústa-

vu akademie věd Čr, v případě grantu na 
sportovní projekt doporučení trenéra repre-
zentace Čr nebo trenéra příslušného repub-
likového svazu, 

• pokud má být grant použit na hrazení ces-
tovného a nákladů na ubytování při dlou-
hodobém odborném, tvůrčím, sportovním 
nebo studijním pobytu či soustředění musí 
být přiložen zvací dopis či doklad za jakých 
podmínek se pobyt nebo soustředění usku-
teční, či potvrzení o získaném pobytovém 
stipendiu,

• pokud má být grant použit na hrazení cestov-
ného a nákladů na ubytování při účasti na 
konferenci musí být přiložen stručný obsah 
příspěvku, který byl přijat k prezentaci. 

Formulář žádosti a bližší informace je mož-
né získat na odboru školství a kultury Městské-
ho úřadu Otrokovice (OŠK). Projekt, na který 
je grant poskytnut, musí být realizován v roce, 
ve kterém bylo o grant požádáno. U vícele-
tých projektů je nutno v žádosti jasně vyčíslit 
poměrnou část, od níž se odvíjí požadovaná 
částka pro daný rok tak, aby i zde mohla být 
splněna podmínka realizace v roce, ve kterém 
bylo o grant požádáno.

Žádosti přijímá OŠK prostřednictvím poda-
telny Městského úřadu Otrokovice nám. 3. květ-
na 1340, 765 23 Otrokovice, a to do PátKu 
29. duBna 2011. Pro dodržení termínů je 
rozhodující razítko podatelny Měú.  (oŠK)

talentovaná mládež může získat finanční grant
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nEjúsPěŠnějŠí sPortovEc Města 
1. valoušek Pavel, Škoda Delimax team – automobilová rally
2. Gach jiří, SSKP Kometa Brno – oddíl brokové střelby 
3. Čabla Petr, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl veslování
4. atarsia jakub, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl veslování
5. orlita vratislav, Slovácký aeroklub Kunovice, plachtění
6. simerský dominik, FC zbrojovka Brno – oddíl kopané

nEjlEPŠí sPortovní KolEKtIv
1. Florbalový klub PanthErs otroKovIcE 
2. tJ Jiskra Otrokovice - oddíl veslování, družstvo dorostenců
3. tJ Jiskra Otrokovice - oddíl házené, družstvo žen

nEjúsPěŠnějŠí trEnÉr (BEZ Pořadí)
atarsia Zuzana, Ing., tJ Jiskra Otrokovice – oddíl veslování
Blahuš rené, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl házené 
hrabec Petr, Ing., Florbalový klub PaNtHerS
Prudký aleš, tJ Jiskra Otrokovice - oddíl atletiky
salač jiří, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl házené 
solařová Markéta, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl veslování

nEjúsPěŠnějŠí sPortovEc dětí a MládEŽE
1. Polišenská Beáta, tzP NeMO zlín – ploutvové plavání
2. havlíková Kristina, tJ Jiskra Otrokovice - oddíl atletiky 
3. Koudelková Zuzana, tJ Jiskra Otrokovice - oddíl atletiky

nEjúsPěŠnějŠí handIcaPovanÝ sPortovEc
Palát david, zlínské aplik. sporty - sledge hokej laPP zlín

nEjúsPěŠnějŠí sPortovEc vEtErán
aja Kaszonyiová, tJ Jiskra Otrokovice - polní kuše

cEna Za cEloŽIvotní PrácI a dlouholEtÝ  
Přínos Pro otroKovIcKÝ sPort
Kubíčková helena, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl veslování
veselý jiří, tJ Jiskra Otrokovice – oddíl fotbalu

Město ocenilo nejúspěšnější sportovce, trenéry i družstva za výkony v loňském roce

Finančním darem ve výši 10 tisíc korun podpoří 
radnice účast otrokovického střelce Jiřího Gacha 
na Světovém poháru ve střelbě traP v čínském 
Pekingu, kde bude v těžké konkurenci bojovat 
o získání jednoho z účastnických míst na jubilej-
ních XXX. Olympijských hrách v londýně. 
Střelec Jiří Gach dosáhl ve své kariéře řady úspě-
chů. V roce 1990 se stal mistrem světa v disci-
plíně trap v italském livornu. Na mistrovství 
světa 1995 pak vybojoval na Kypru v disciplíně 
double trap bronzovou medaili a výkon 144 ze 
150 možných terčů je dodnes platným českým 
rekordem. 

Na XXVI. Olympijských hrách v americké atlan-
tě obsadil v double trapu 19. místo. V soutěži trap 
mu o jediný terč unikl postup do šestičlenného 
olympijského finále a obsadil 8. místo, což sám 
považuje za jeden z jeho dosavadních vrcholů 
kariéry. V obou disciplínách reprezentoval české 
barvy i na následujících OH v Sydney 2000. 
Jiří Gach se pravidelně účastní světových pohá-
rů, kde dosáhl třikrát na stříbrnou a dvakrát na 
bronzovou medaili. V rámci národního mistrov-
ství se stal v loňském roce 4x mistrem Čr a za 
kariéru získal celkem více než 20 titulů Mistra 
České republiky.  (red)

radnice pokračuje v podpoře sportovců

O SPORTOVNÍ
SLÁVĚ

25.3.2011
Hotel Atrium Otrokovice 

Slavnostní večer 
s vyhlášením 

 nejlepších sportovců 
 města Otrokovic  

za rok 2010.

Vyhlašovatel Hlavní partneři Partneři

PRODUCENT AKCE: AGENTURA VELRYBA s.r.o. – event marketing agency,  www.velryba.cz

účinkují:
Martin Maxa

sbor
Svatý pluk

cyklo trial show
JOSEFA DresslerA

Pavel Valoušek, Beáta Polišenská, David Palát, aja Kaszonyiová 
či florbalový klub PaNtHerS OtrOKOVICe. tato a další jmé-
na zněla v pátek 25. března ve foyer Hotelu atrium při slavnostním 
večeru O sportovní slávě. radnice po roce opět ocenila nejlepší 
sportovce v kategorii dospělých, dětí a mládeže, veteránů, hendike-
povaných, nejúspěšnější trenéry a sportovní kolektivy za uplynulý 
rok 2010. Bohužel se řada z oceněných nemohla kvůli svým spor-
tovním povinnostem na vyhlášení výsledků dostavit.

V rámci slavnostního večera radnice ocenila nejen výsledky 
sportovců a trenérů, ale vyznamenala také dva kandidáty za ce-
loživotní přínos otrokovickému sportu - bývalého trenéra a za-
kladatele sportovní třídy mladých fotbalistů tJ Jiskra Otrokovice 
Jiřího Veselého a Helenu Kubíčkovou za mnohaletou oddanost 
otrokovickému sportu. „Podpora tělovýchovy a sportu patří mezi 
priority města. Otrokovice se pyšní mnoha výbornými sportovci, 
kteří úspěšně reprezentují město na regionální, celorepublikové 
a mnohdy i evropské či světové úrovni. Večer O sportovní slávě 
je poděkováním za jejich činnost a výsledky, kterých dosahují,“ 
uvedl starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.  (red)

valouŠEK
Pavel

Škoda delimax team
automobilová rally

ČaBla Petr
tj jiskra otrokovice

oddíl veslování

Gach jiří
ssKP Kometa Brno
oddíl brokové střelby 
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helena Kubíčková.Jiří Veselý.
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XVI. ročník Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek

Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.

Bohatý doprovodný program – přílet vrtulníku, možno zhlédnout vystavené závodní vozy rally, 
skákací hrad pro všechny, bohaté občerstvení, po celou dobu akce pro veřejnost vstup zdarma.

6.-8. 5. 2011 - Nový stadion Otrokovice-Štěrkoviště

O pOhár OsVOBOzeNí
Města OtrOkOVIce 
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Dvě zlaté medaile si tým otrokovických děvčat 
závodního aerobiku odvezl v sobotu 2. dubna 
z Pardubic. tým pod taktovkou trenérky Vendu-
ly Ondrášové ve složení Kateřina Chaloupková, 
andrea Blahušová, Michaela Ftáčníková, Ven-
dula Jurásková, Michala Brixová, Silvie alberta 
De Figueiredo, Nikola Bláhová, lucie Bujáčková 
a aneta Kovaříková soutěžil v jeden den ve dvou 
různých závodech, a to v soutěži wellness týmů  

a fitness aerobiku. Oba závody probíhaly dvou-
kolově, vždy základní kolo a finále. V odpoled-
ních hodinách nejprve zvítězila děvčata v soutěži 
wellness týmů, kdy všech pět rozhodčích zařadilo 
jejich pohybovou skladbu na první místo. a po ná-
ročném dni v pozdních večerních hodinách děvča-
ta opět předvedla neuvěřitelný výkon a vybojovala 
zlaté medaile i v soutěži fitness aerobiku.
 vendula ondráŠová

děvčata z aerobiku sbírají jednu medaili za druhou Krijkos dosáhl v turnaji na zlato
7. ročník turnaje ve futsale Jiskra cup, který se hrál v sobotu 26. 
3., vyhrál tým Krijkos Otrokovice (na snímku). Ve finále porazil 
nováčka a asi největší překvapení turnaje Olimpo tlumačov jedno-
značně 4:0. V souboji poražených semifinalistů vybojoval konečné 
třetí místo celek Internazionale Otrokovice, který přehrál Morav-
skou Novou Ves 6:0. zklamáním byl pak výkon pořádajícího oddílu 
futsalistů Jiskry Otrokovice, který nepostoupil ze základní skupiny. 
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Daniel Spurný z týmu 
Internazionale Otrokovice. Nejlepším brankářem byl jeho týmový 
spoluhráč Pavel Mičuda a nejlepším střelcem se stal Jakub zimčík 
z vítězného týmu Krijkos se sedmi vstřelenými brankami.  (red)

Kuželkáři jedou na MČr
I když jako jeden z mála kuželkářských oddílů ne-
máme vlastní kuželnu, a úží se nám tím možnosti 
trénování a příprav na zápasy i turnaje, dosáhli 
jsme jako oddíl tento rok velkého úspěchu na poli 
jednotlivců. 20. března se konalo finále Poháru 
mladých nadějí (PMN) na jediné osmidráhové 
kuželně v republice, v Olomouci. toto finále vze-
šlo z turnajů, které probíhaly od září 2010 a z na-
šeho oddílu se do něho probojovala v kategorii 
starších žákyň tereza Divílková. Svým výkonem, 
druhým nejlepším, si zajistila celkové vítězství 
v této kategorii v PMN a postup na mistovství Čr 
(MČr).       

Krajské přebory se konaly v měsíci únoru (do-
rostenci, žáci a senioři) a březnu (ženy, muži a ju-
nioři) a na MČr se probojovalo celkem šest členů 
oddílu. Ve dnech 30. 4–1. 5. proběhne v teplicích 
MČr žákyň, kde nás bude reprezentovat Divílko-
vá tereza, Hrančíková eliška a zítová anna a 7.–
8. 5. budou bojovat v rosicích za ženy Divílková 
Barbora st. a Bartolomeu Dana, za juniory v Č. 
třebové Süsz Jakub. Držte nám palce…  (bar)


