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  úvodní slovo

Milí OtrOkOvjané,
otrokovický sport zažil v posledních dnech do-

slova historické úspěchy. Pominu-li zahájení vý-
stavby moderního víceúčelového sportoviště na 
Baťově, možná jste zaznamenali postup otrokovic-
kých kolektivů do nejvyšších tuzemských soutěží či 
získání účastnického místa jednotlivce na olympij-
ských hrách. 

v půli dubna toto úspěšné období odstartoval 
tým mužů florbalového klubu Panthers Otrokovi-
ce, když ve třech barážových utkáních se Spartou 
Praha zvítězil pokaždé 5:4 v prodloužení a po vy-
pjaté sérii si zajistil účast v nejvyšší domácí soutěži 
Fortuna extralize mužů. Bezprostřední nádherné 
pozápasové okamžiky euforie a radosti úspěšných 
sportovců budu mít ještě dlouho v paměti. 

netrvalo dlouho, a oslavy propukly nanovo, 
když si třetím místem v závodě Světového poháru 
v čínském Pekingu vystřílel Otrokovjan jiří Gach 
účastnické místo na olympijských hrách v londýně 
2012, kdy o jeho definitivní nominaci pro olym-
pijský závod rozhodne reprezentační trenér. Za 
všechny sportovce si dovolím říci, že budeme dou-
fat, že vynikající sportovní výsledek jiřího Gacha 

bude při rozhodování o konečné nominaci repre-
zentačního týmu tím hlavním kritériem! 

Dalším výrazným úspěchem otrokovického spor-
tu je třetí místo v 1. lize házenkářek tj jiskra Ot-
rokovice, když celý tým prokázal po celou sezonu 
pevnou morálku a přes nástrahy dokázal několik 
závěrečných utkání odehrát znamenitým kolektiv-
ním výkonem a docílit vynikajícího úspěchu v tom-
to sportu v našem městě. teoretický postup do in-
terligy by pak tento výsledek ještě zvýraznil.

jirko Gachu, všichni florbalisté, házenkářky, 
jejich trenéři, asistenti, maséři, vedoucí mužstev, 
funkcionáři, ale i reklamní partneři, diváci a dob-
rovolníci, kteří jste těmto klubům i jednotlivci 
nezištně pomáhali v dosažení těchto historických 
sportovních úspěchů – vám všem touto cestou za 
Otrokovice děkuji za vynikající reprezentaci naše-
ho města a také za ukázku toho, že píle, poctivá 
práce a cílevědomost dokážou přinést své ovoce. 
Otrokovická radnice vám, stejně jako tisícům dal-
ších aktivních sportovců, v minulosti byla a ve vr-
cholných soutěžích také bude partnerem pomáhají-
cím v zabezpečení podmínek pro váš sport.

 Ing. Milan Plesar,  místostarosta Otrokovic
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870 let
první písemné zmínky o Otrokovicích

Symbolickým poklepáním na 
základní kámen začala 27. 
dubna stavba Veřejného spor-
tovně-společenského areálu 
Otrokovice-Baťov.
Desítky lidí, kteří se přišli na 
slavnostní akt podívat, zhlédly 
také malou expozici fotografií, 
výkresů a technických doku-
mentů stavby.

Největší otrokovická stav-
ba občanské vybavenosti pro 
několik následujících let si 
vyžádá investice ve výši 74,5 
milionu korun. Výrazná část, 
52,5 milionu korun, je hrazena 
z evropských fondů, z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava. „Po schválení 
evropské dotace můžeme ko-

nečně spustit dlouho očekáva-
nou stavbu nadčasového spor-
toviště pro obyvatele celého 
regionu,“ uvedl místostarosta  
Milan Plesar.
„Věřím, že si sem najdou cestu 
lidé všech generací, které bude 
spojovat sport, ať už v aktivní, 
nebo pasivní formě,“ dodal sta-
rosta Jaroslav Budek.  (kra)

stavba sportovního areálu začala

Starosta Otrokovic jaroslav Budek (zleva), místostarosta Milan Plesar, ředitel společnosti První otro-
kovická stavební Stanislav Zezulka a libor král z Pozemního stavitelství Zlín při poklepání základního 
kamene budoucího víceúčelového sportoviště na Bahňáku.

Úsporu rodinám s dětmi přine-
se novelizace obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích. 
Ta stanovuje, že nově narozené 
děti budou osvobozeny od po-
platku za komunální odpad vždy 
na dobu do konce kalendářního 
měsíce, v němž dosáhnou tří let 
věku.

Doposud byli novorozenci 
osvobozeni od tohoto poplatku 
do 31. prosince kalendářního 
roku, v němž se narodili. To 
mohlo rodině přinést úsporu 
maximálně 480 korun, což je 
roční sazba poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, 
třídění a odstraňování komunál-
ního odpadu. Dle nových pravi-
del bude tato částka trojnásobná, 
tedy až 1 440 korun. „Rodina je 
základním kamenem každého 
sídelního útvaru a my si dobře 
uvědomujeme, že je třeba na-
stavit takové podmínky, aby se 
jí dařilo. Především mladé ro-
diny s malými dětmi prochází 
obdobím budování a dotváření 

zázemí, což vyžaduje nemalé 
finanční prostředky. Věřím, 
že jim osvobození od tohoto 
poplatku alespoň částečně po-
může,“ uvedl starosta Jaroslav 
Budek. Ve vedení města panu-
je v této věci jasná shoda. Jako 
vzkaz rodinám s dětmi vnímá 
tento krok místostarosta Milan 
Plesar: „Víme, že v Otrokovi-
cích je mnoho těch, kterých se 
toto opatření dotkne. Snažíme 
se vnímat jejich potřeby i pro-
blémy a reagovat na ně. Přijetí 
vyhlášky v tomto znění bude 
alespoň malým přispěním k je-

jich spokojenosti a pro nás jed-
ním z prvních kroků, které v této 
oblasti chceme realizovat“.

Lidé se mohou se zněním 
vyhlášky o místních poplatcích 
seznámit na úřední desce měst-
ského úřadu a na webových 
stránkách města www.otrokovi-
ce.cz v sekci Dokumenty města/
právní předpisy.

Mgr. lenka KrupKová,
tisková mluvčí města

Změna vyhlášky přinese 
úsporu mladým rodinám
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Jaro probudilo cyklisty i rybáře, konala se pouť i tradiční festival

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

Cyklostezka z Otrokovic do napajedel je v plném provozu. Svezení okolo Moravy je velmi oblíbené.

tradiční otrokovický festival gymnázií se letos konal v duchu 
vzpomínky na jeho zakladatele, profesora ivana Mynáře i v rámci 
oslav 870. výročí první písemné zmínky o Otrokovicích.

každým rokem je květen měsícem, kdy se k vodě díky slunečním 
paprskům vydají i ti nejméně otužilí rybáři. Štěrkoviště je tradičním 
místem bohatých úlovků i trofejních ryb.

teplé počasí bez deště svědčí také policejním radarům. toho strážci 
zákona beze zbytku využívají, jako například při měření rychlosti 
automobilů na nadjezdu u Barumu. Při konci nadjezdu je totiž 
přechod pro chodce, kde už došlo k mnoha nebezpečným situacím.

Při májové pouti jezdí tradičně výletní loď na krátké vyjížďky. letos bylo svezení díky městu zdarma.

Přímo před Společenským domem žije pouť stánky s občerstvením i tradičním pouťovým zbožím.
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i přes několik deštivých dnů se v květnu v Otrokovicích i okolí na-
plno rozprostřelo jaro. cyklisté vytáhli svá kola, bruslaři oprášili 
kolečka, rybáři promazali navijáky a zahrádkáři konečně přenesli 
násadby salátu a rajčat zpoza oken do záhonů. Tradiční Májovou 
pouť letos opět navštívily tisíce lidí, stovky z nich si vychutnaly 
jízdu v lodi po Moravě. Za měsíc a tři dny přijde léto... Nějak nám 
ten letošní rok rychle ubíhá...



Více než desítka otrokovic-
kých výtvarníků propůjčila 
svá umělecká díla pro unikátní 
výstavu v prostorách českého 
Senátu. Slavnostní vernisáže 
se začátkem května zúčastnilo 
vedení města spolu s občany 
Otrokovic, pro které byly zdar-
ma připraveny dva autobusy.

Vernisáž zahájila senátorka 
Jana Juřenčáková, která jako 
hostitelka přítomné přivítala, 
popřála výstavě mnoho ná-
vštěvníků a vyjádřila potěše-
ní nad tím, jak se Otrokovice 
v Senátu prezentují. 

Přesto, že přístup do vy-
mezených prostor mají pouze 
účastníci jednání v přilehlém 
sále, otrokovickou výstavu 
zhlédly stovky lidí, kteří Se-
nát navštívili ve státní svátek  
8. května, kdy se otevřel široké 

veřejnosti. Díla Lenky Baroňo-
vé, Lukáše Fica, Jiřího holuba, 
Evžena Jecha, Jolany Jemelko-
vé Shejbalové, Světlany Macá-
kové, Zdenka Maráška, Davida 

Medka, Jiřího Parmy, ivy Řez-
níčkové, Emila Slámy i Jitky 
Vrškové, tak mohli obdivovat 
Pražané i zahraniční turisté. 
 (red)
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světelné efekty i reklamy zmizí
Pokojný chod města bez obtěžování občanů nežádoucí světelnou 
reklamou či světelnými efekty, toho chtějí docílit otrokovičtí za-
stupitelé, kteří schválili Obecně závaznou vyhlášku města o opat-
řeních proti světelnému znečištění.

Světelným znečištěním je viditelné záření umělých zdrojů 
světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat 
jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychá-
zí z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů 
světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směřováno. 
„Přesto, že se světelné efekty na obloze v Otrokovicích objevu-
jí zřídkakdy, zdvihlo to značnou nevoli občanů. To nás přimělo 
učinit opatření, která by tomuto a do budoucna podobným jevům 
zabránila,“ přiblížil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

Nově tak v Otrokovicích platí zákaz promítání světelných re-
klam a efektů na oblohu z území města, a to ze všech pozemků, 
staveb a zařízení v intravilánu (zastavěná část území obce - pozn. 
redakce). Výjimkou jsou světelné efekty promítané na oblohu 
z místa koncertu pořádaného pod širým nebem.

V rámci minimalizace světelného znečištění ve městě přistou-
pila otrokovická radnice také k prověrce vhodnosti veřejného 
osvětlení. Z 1 850 svítidel vyhověla, až na několik desítek, všech-
na. Zjištěné nedostatky budou postupně odstraňovány. S nový-
mi úspornými svítidly veřejného osvětlení, která vyhovují všem 
podmínkám, se počítá například v rámci připravovaného projektu 
rekonstrukce severovýchodní části náměstí. 

Lidé se mohou s novou vyhláškou seznámit na úřední desce 
MěÚ Otrokovice a na webových stránkách města www.otrokovi-
ce.cz v sekci Dokumenty města/právní předpisy.

Změny zásad Fondu rozvoje bydlení 
Především rozšíření účelů, pro které je možno využít poskytnuté 
finanční prostředky, bylo důvodem pro změnu zásad poskytová-
ní úvěrů z Fondu z rozvoje bydlení (FRB). Úvěr může být nově 
poskytnut také na stavební úpravy nezbytné pro zdravotně posti-
ženého obyvatele daného bytového či rodinného domu, a to ve 
výši až 100 tisíc korun.

aktuálně mohou lidé podávat žádosti do 31. května 2011, což 
je datum, které Správní rada Fondu rozvoje bydlení stanovila jako 
termín uzávěrky pro podání žádostí 54. kola výběrového řízení. 

Úvěr s dobou splatnosti na pět let a ročním úrokem 4% mohou 
využít občané i podnikatelé, kteří na území města vlastní byt nebo 
rodinný či bytový dům. Výše úvěru je v souladu se Zásadami pro 
poskytování úvěru z FRB stanovena podle účelu poskytnutí. Žá-
dat mohou i senioři. Po zaplacení splátky však musí klientovi zů-
stat sto padesát procent životního minima. Úvěr nelze poskytnout 
osobám, které mají vůči městu nějaký dluh, jsou vedeny jako 
neplatiči u některého peněžního ústavu nebo je na nemovitost, 
na kterou je úvěr požadován, vedena exekuce, nebo byla či bude 
v době blízké rozhodování o poskytnutí úvěru z FRB podepsána 
zástavní smlouva. Výběrové řízení probíhá čtyřikrát až pětkrát 
ročně a následné poskytnutí úvěru schvalují městští  zastupitelé.

V průběhu splácení úvěru pravidelnými měsíčními splátkami, 
jejichž výše je smluvně stanovena, je nabízena také možnost mi-
mořádných splátek. Jejich prostřednictvím je možno úvěr splatit 
dříve, než stanovoval původní splátkový kalendář. Po každé tako-
vé splátce, která je nad rámec pravidelné měsíční splátky, dojde 
navíc i k přepočítání úroku, který se sníží adekvátně k výši aktu-
ální dlužné částky úvěru.

Úvěr lze využít v souvislosti s opravami, úpravami a moderni-
zací bytových domů, rodinných domů či bytů a to v návaznosti na   
zásadami předem stanovené tituly, kterými jsou:
• obnova střechy včetně možného zateplení
• zřízení plynového, el. nebo jiného ohřevu vody
• zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu
• dodatečná izolace proti vodě
• obnova fasády včetně klempířských prací
• vybudování Wc, koupelny nebo sprch. koutu, kde dosud není
• výměna oken
• připojení domu na měst. kanalizaci nebo dálkové vytápění
• zateplení obvodového pláště domu
• rek. vodovodu a kanal., rozvodů el. energie, plynu, vytápění
• rekonstrukce bytového jádra v bytových domech
• střešní nástavba rušící rovnou střechu 
• vestavba do půdního prostoru stávajícího BD nebo RD
• přístavba stávajícího BD nebo RD
• jiné rozšíření stávajícího bytu
• stavební úprava nezbytná pro zdravotně postiženého obyvatele

Formuláře k podání žádosti spolu s výpisem z uvedeného před-
pisu jsou k dispozici na www.otrokovice.cz a v podatelně Měst-
ského úřadu (budova č. 1). Zde se také vyplněné žádosti podávají. 
Pro více informací se můžete obracet na ekonomický odbor MěÚ 
Otrokovice, kateřina Štětkářová, tel.: 577 680 227.

aKtuálně Z Města

více aKtualIt na www.otroKovIce.cZ

Pietní akt u Pomníku padlých na náměstí 3. května.

Zástupci Panterů převzali od vedení města pamětní velkoformátový fotografický obraz s blahopřáním.

Starosta jaroslav Budek a senátorka jana juřenčáková při slav- 
nostní vernisáži v sídle Senátu.

Překvapení v podobě velkofor-
mátové zarámované fotografie 
si připravila otrokovická radni-
ce pro hráče a trenéry florbalo-
vého klubu Panthers Otrokovi-
ce, který v půli dubna rozmetal 
pražskou Spartu 3:0 na zápasy 
a vybojoval tak vysněný postup 
do nejvyšší soutěže – extraligy.

Slavnostní přijetí se usku-
tečnilo ve středu 4. května 
v obřadní síni Městského úřa-
du Otrokovice, kam „Pantery“ 
pozvali otrokovický starosta 
Jaroslav Budek a místostarosta 
Milan Plesar. Ti pak společně 
předali všem hráčům pamětní 

listy spolu s dárkovými před-
měty. Velkoformátovou foto-
grafii si připravili jako připo-
mínku vítězného okamžiku. 
„Nestává se tak často, aby se 
některý z otrokovických klubů 
probojoval do nejvyšší soutěže 
v republice. Je to fantastický 
úspěch, kterého si velmi cení-
me. Věřím, že i nadále bude 
tým bojovat s takovým nasaze-
ním jako doposud a budeme se 
tak těšit z jeho úspěchů,“ uvedl 
Jaroslav Budek. 

ke gratulacím se připojil 
také místostarosta Milan Ple-
sar. „Poslední zápasy ‚Panterů‘ 

jsem spolu se stovkami divá-
ků napjatě sledoval na tribuně 
a radoval se spolu s nimi, když 
po posledním vítězství v pro-
dloužení nad pražskou Spartou, 
tým postoupil do tuzemské nej-
vyšší florbalové soutěže mužů. 
celému týmu včetně trenéra 
Petra hrabce blahopřeji k úspě-
chu a také děkuji za to, jakým 
způsobem celou sezónu propa-
govali město Otrokovice a přeji 
jim úspěch v nové extraligové 
sezóně, kterou pevně věřím, 
budou hrát v některé z hal na 
území města Otrokovice,“ do-
dal Milan  Plesar.  (red)

radnice ocenila výsledky florbalových “panterů”

představitelé města se poklonili památce padlých
Vedení města si 3. května připo-
mnělo položením květin u Pomníku 
padlých 66 let od osvobezení Otro-
kovic. „Přišli jsme se poklonit těm 
rodákům, občanům našeho města, 
kteří se nesklonili před nacistic-
kou krutovládou a v letech 1939 až 
1945 proti ní aktivně vystupova-
li. Připomínáme si odvahu, pevný 
charakter a schopnost nasadit to, 
co je každému člověku tolik drahé, 
osobní, tedy vlastní život, za vlast, 
pravdu a důstojnost.,“ pronesl při 
svém projevu otrokovický starosta 
Jaroslav Budek.  (red)

otrokovičtí umělci vystavili v senátu svá díla
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Město Otrokovice vyhlašuje 
výběrové říZení na pronáJeM ne-

bytových prostor na tržIštI
(zkolaudováno k účelu užívání pro přípravu a pro-
dej občerstvení), ulice havlíčkova, Otrokovice 
o celkové výměře 25 m2 za následujících podmí-
nek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 6. 2011 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  
a) minimálně 500 kč/m2/rok (bez DPh),
b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 
5. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí a bude 
každoročně upraveno o % inflace za předcházející 
rok, které uvádí vždy počátkem roku ČSÚ,    
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uve-
de navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel 
nájmu, 
4. nezbytnou podmínkou nájemního vztahu je 
provozování veřejného Wc nájemcem,
5. účastník výběrového řízení doloží: 
a) kopii živnostenského oprávnění  nebo kopii vý-
pisu z obchodního rejstříku,
b) originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
k České správě sociálního zabezpečení, finanční-
mu úřadu a zdravotní pojišťovně,
6. V souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze 
dne 7. 2. 2011, bude součástí nájemní smlou-
vy i závazek, že v pronajímaných nebytových 

prostorech nebudou umisťovány a provozovány 
výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterij-
ní terminály a jiná obdobná technická zařízení 
umožňující interaktivní hraní her s peněžitými 
sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o lo-
teriích a jiných obdobných hrách, ve znění poz-
dějších předpisů.
7. Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků 
bude tato kauce, případně její úměrná část, prona-
jímatelem vrácena nájemci.
8. Ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jed-
na nejvýhodnější nabídka, další nabídka v pořadí 
nebude stanovena.
9. Uzávěrka výběrového řízení: 27. 5. 2011 ve 12 
hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi 
Rada města Otrokovice. Prohlídku prostor je nut-
né předem dohodnout na tel.: 577 662 313 nebo 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace po-
skytne Libuše hablovičová  na tel.: 577 662 300.
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou 
v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení 
ul. havlíčkova” na adresu: TEhOS, s.r.o., k ru-
kám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit a nevybrat žádnou z nabídek.

TEhOS s. r. o. pronaJMe nebytové prostory
v ul. Školní u domu č. p. 1299 v Otrokovicích. 

Jedná se o dvojpodlažní budovu o výměře 329,5 m2, která dosud 
sloužila jako prodejna a servis výpočetní techniky. Žadatelé o pro-
nájem doručí žádosti s uvedením předmětu činnosti a návrhem ceny 
nájemného za m2/rok s označením „Školní 1299“ na adresu:
TEhOS, s. r. o., ing. Tomáš Morys, ředitel 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. Tomáš Morys,
ředitel společnosti, tel: 577 662 300.

Rozměr 6x11 cm.

Cena cca 1.320,- bez DPH.

WWW . BYTYOTROKOVICE . CZ - TEL.: 777 711 075

- POSLEDNÍ LUXUSNÍ
MEZONETY 4+KK

- VÝRAZNÁ SLEVA

Poslední volné byty v novém polyfunkčním
domě v Otrokovicích - střed, ul. Jana Žižky

Fakturační údaje:

Ivana Mokrá
provozovna: fischer centrum
nám. T.G.Masaryka 1281
760 01 Zlín
IČO: 69742359
DIČ: CZ6251180364

Otevírací doba
Po - Pá: 8 - 16 hod.
info@fischercentrumzlin.cz
Tel.: 577 142 537
Fax: 577 142 537
Mob.: 773 691 801
Mob.: 604 544 938

Z jednání Zastupitelstva města otrokovice
21. 4. 2011
Při dubnovém zasedání se zastupitelé města zabývali 
18 body programu, ke kterým přijali usnesení. Všechna 
usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových 
stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. Zastupitelé schválili poskytnutí dotace 
65 tisíc korun občanskému sdružení ONyX Zlín na 
částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním 
terénního programu na území Otrokovic. Zastupitelé 
schválili také dotaci 85 tisíc korun Unii kompas Zlín 
na provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
v Otrokovicích v roce 2011. Dále zastupitelé schválili 
poskytnutí zálohy na dotaci ve výši 260 tisíc korun 
otrokovické pobočce občanského sdružení NaDĚJE 
a 875 tisíc korun organizaci charita sv. anežky Ot-
rokovice. Zastupitelstvo města schválilo finanční dar 
94 905 korun oblastnímu spolku Českého červeného 
kříže Zlín jako kompenzaci slev na jízdném pro dárce 
krve a kostní dřeně z Otrokovic. Zastupitelé schválili 
poskytnutí zálohy na dotaci na činnost organizaci TJ 
Jiskra Otrokovice sdružující 21 sportovních oddílů ve 
výši 669 tisíc korun za podmínky dodání upřesněného 
plánu oprav a údržby pro rok 2011 s podrobným popi-
sem rozsahu prací a předpokládaných cen. 

Z jednání rady města otrokovice
18. 4. 2011
Rada města se na svém řádném jednání zabývala cel-
kem 34 body programu, ke kterým přijala usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města. Rada města schválila 
harmonogram projektu Městské televize Otrokovice 
a definitivně potvrdila budoucí umístění pracoviště 
televize ve 3. podlaží Otrokovické BESEDy. Rada 
města schválila dotace 30 tisíc korun pro středisko 

rané péče EDUcO Zlín na částečné pokrytí nákladů 
spojených s poskytováním rané péče v Otrokovicích. 
Dále rozhodnutím radních poputuje 35 tisíc korun ob-
časnému sdružení Podané ruce na pokrytí části nákla-
dů na služby osobní asistence v Otrokovicích. Radní 
schválili také dotaci 20 tisíc korun oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Zlín na částečné pokrytí ná-
kladů na poskytování pečovatelské služby obyvatelům 
města Otrokovice. Dvacetitisícovou dotaci obdrží také 
centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje na 
úhradu části nákladů za poskytování služeb sociální-
ho poradenství v Otrokovicích. Rada města schválila 
dotaci 10 tisíc korun občanskému sdružení kamamár 
na akci „OTROkOVic-majFEST,“ která se uskuteční 
11. 6. 2011 v areálu Rybárny na Štěrkovišti. Dotaci  
5 tisíc korun z rozpočtu města získá také Římskokato-
lická farnost Otrokovice na akci „Noc kostelů“, která 
se uskuteční 27. 5. 2011 v kostelích otrokovické far-
nosti. Radní podpořili také klub výsadkových veterá-
nů Zlín, když odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši  
2 tisíce korun na pořízení vojenských uniforem využí-
vaných čestnou stráží při pietních akcích v Otrokovi-
cích. Rada města dále schválila nový organizační řád 
Městského úřadu Otrokovice s účinností od 1. 5. 2011 
(jeho kompletní podoba je k dispozici na webu www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty města pod odkazem 
Vnitřní předpisy). Radní následně schválili snížení 
celkového počtu zaměstnanců města Otrokovice na 
175. Dále radní schválili uzavření smlouvy o dílo se 
společností B-projekting na výkon autorského dozoru 
při realizaci stavby „Veřejný sportovně-společenský 
areál Otrokovice-Baťov.“ Ve věci tohoto sportoviště 
rada města na základě doporučení hodnotící komise 
schválila uzavření mandátní smlouvy s ing. Borisem 
kovandou na výkon technického dozoru investora 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při stavbě 
nového sportoviště.    

Z jednání rady města otrokovice
2. 5. 2011
Radní se při jednání zabývali 24 body programu, 
k nimž přijali usnesení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových stránkách města 
www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 
Rada města schválila vítěze výběrového řízení na 
pronájem nebytových prostor na městském koupa-
lišti společnost BONUS 777, Praha 1, která bude po 
dobu letní sezóny 2011 provozovat bufet a zahrádku 
na koupališti za cenu nájemného 177 tisíc korun. Rad-
ní schválili také záměr jednat s maďarským městem 
Vác o deklaraci o vzájemné partnerské spolupráci, 
po jejímž uzavření by mělo město Otrokovice part-
nerská města ve státech Visegrádské skupiny Zawad-
zkie (POL), Dubnica nad Váhom (SVk), Vác (hUN). 
Rada města dále schválila finanční dotaci 9 tisíc korun 
Českému svazu včelařů Otrokovice na nákup cukru 
za účelem zajištění opylení hmyzosnubných rostlin. 
Rada města dále schválila dotaci 27 tisíc korun pro 
florbalový klub PaNThERS Otrokovice na úhradu 
cestovného pro tým mužů a dotaci ve stejné výši 27 
tisíc korun TJ Jiskra Otrokovice na úhradu cestovného 
na zápasy jarní části 1. ligy házené žen. Radní města 
schválili také poskytnutí dotace 15 tisíc korun mód-
ní návrhářce Lence holotíkové na pokrytí nákladů 
spojených se zajištěním charitativní módní přehlídky 
konané 7. 10. 2011 v hotelu atrium, přičemž veškeré 
finanční prostředky získané touto dobročinnou akcí 
budou následně předány ve prospěch poboček Na-
DĚJE Otrokovice a Zlín. Radní vzali na vědomí vý-
sledky studie vjezdu do průmyslového areálu TOMa 
křížením s železniční tratí, přičemž město Otrokovice 
bude pokračovat v tomto projektu vypracováním pro-
jektové dokumentace pro územní řízení ve variantě 
podjezdu pod železniční tratí. 
 Ing. Milan plesar, místostarosta města

znáte člověka, který vykonal mi-
mořádný skutek v některé z ob-

lastí lidské činnosti nebo se zasloužil 
o podstatný přínos pro rozvoj nebo 
propagaci města? Navrhněte jej jako 
kandidáta na udělení ceny města Ot-
rokovice. 

Jejím nositelem se může stát žijí-
cí fyzická osoba s trvalým bydlištěm 
v Otrokovicích nebo právnická oso-
ba se sídlem v Otrokovicích nebo je-
jichž čin nebo činnost má přímý vztah 
k městu Otrokovice. Ocenění je spoje-
no s předáním pamětního listu, výtvar-
ného 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.

Návrhy na udělení ceny mohou po-
dávat fyzické a právnické osoby pí-
semně na odbor školství a kultury nebo 
na podatelnu Městského úřadu Otroko-
vice nám. 3. května 1340, 765 23 Ot-
rokovice, a to do 25. Května 2011. 
pro dodržení termínů je rozhodující 
razítko podatelny Měú.  (red)

navrhněte kandidáta na cenu města otrokovice



5
OtrOkOvické

nOviny

Jak se zlepšovat v jazycích? 
Třeba v intenzivním kurzu ang-
lické konverzace s rodilou mluv-
čí, kterého jsme se zúčastnili 
my,  žáci 8. a. V kurzu  jsme se 
poprvé potkali s mladou ameri-
čankou Mirou Markham came-
ron, lektorkou jazykové školy 
Lingua Zlín. každý den jsme po 
šest vyučovacích hodin hráli hry, 
povídali si, opakovali gramatiku, 
zkoušeli anglické jazykolamy, 
abychom zdokonalili výslov-
nost, pracovali jsme na vlastních 
komiksech a také jsme se dostali 
do přírody. Naučili jsme se lépe 
rozumět a také mluvit. Mira byla 
velmi milá lektorka, takže počá-
teční nervozita byla velmi rych-
le pryč. Týden, který byl určitě 
obrovským přínosem pro naše 
anglické dovednosti, uběhl jako 
voda a museli jsme se s Mirou 
rozloučit. Naší lektorce moc dě-
kujeme a doufáme, že tuto mož-
nost dostanou i ostatní žáci naší 
školy, protože to stálo za to.

Johana němečková, 
anna nováková, 8. a

Seznamujeme vás s jednou z ak-
tivit, kterou žákům přibližujeme 

cizí jazyky. Další z nich jsou naší 
školou každoročně pořádané za-
hraniční výjezdy. V nejbližších 
dnech vyrazí autobus našich 
žáků, kteří budou poznávat krásy 
Francie a její libozvučný jazyk. 
Francouzština je dalším z jazy-
ků, které se naši žáci od 6. roč-
níku učí. Němčináři každoročně 
poznávají vánoční Vídeň a zkou-
ší konverzovat v cizojazyčném 
prostředí. Jen domovská země 
ruského jazyka je nám zatím 
finančně i zeměpisně vzdálená, 
což všechny žáky, kteří se rusky 
učí (a že jich není málo, ruštinu 
učíme v pěti skupinách!), velmi 
mrzí. ale protože je potřeba po-
řád se na něco těšit, věříme, že 
i tento sen se nám někdy splní. 
Druhý cizí jazyk v těchto sku-
pinách učíme po celé čtyři roky 
2. stupně. V devátém ročníku 
mnozí z těchto žáků začínají se 
základy třetího cizího jazyka.
angličtina je jazyk, který po-
važujeme za nezbytný základ 
vzdělání, proto jej vyučujeme již 
od prvního ročníku a zařazujeme 
jej do výuky formou povinně 
volitelného předmětu. Začíná-
me s hodinou týdně, ve druhém 

ročníku máme dvě a od třetího 
ročníku minimálně tři hodiny. 
a právě angličtiny se týká další, 
horká  novinka na poli jazykové 
výuky, kterou chceme do výuky 
v naší škole oficiálně zařadit. Na 
prvním stupni už delší dobu paní 
učitelky zařazují chvilky s ang-
ličtinou do všech vyučovaných 
předmětů, a protože se nám i 
dětem tato práce líbí, od příštího 
školního roku budeme při výuce 
používat metodologii cLiL, což 
je termín pro různé formy vyu-
čování nejazykových předmětů 
nebo jejich částí v cizím jazyce, 
v našem případě v angličtině. 
Specifikem cLiL je dualita cílů, 
kdy je vyučován nejazykový 
předmět a současně systema-
ticky rozvíjen cizí jazyk. cLiL 
nabízí žákům příležitost doved-
nosti a znalosti z cizího jazyka 
používat, přestože nejsou přímo 
vyučovány. Mateřský jazyk není 
z výuky vyloučen, přechod mezi 
cizím a mateřským jazykem je 
přirozená součást výuky cLiL. 
a co to bude znamenat prak-
ticky? Do výuky jednotlivých 
předmětů budeme zařazovat na-
příklad instrukce, pracovní listy, 

videoukázky, prezentace nebo 
krátké herní aktivity v angličtině. 
Slibujeme si zlepšení jazykových 
dovedností našich žáků, aktiv-
nější zapojení žáků do učebního 
procesu, rozvíjení čtení, psaní, 
poslechu a komunikativních do-
vedností v cizím jazyce v rámci 
daného odborného předmětu, a 
tím zlepšení celkových výsledků 
našich žáků. 
Všem zájemcům nejen o tuto 
formu výuky jsou dveře naší 
školy otevřené dokořán. Rádi 
přijmeme nové žáky do kterého-

koliv ročníku naší školy, přijďte 
se podívat, určitě se vám u nás 
bude líbit. Podrobnější infor-
mace získáte kdykoliv osobně 
ve škole, telefonicky na čísle 
577 926 721, e-mailem: skola@
zsotrman.cz.
Ve čtvrtek 16. června v 16.00 
hodin se v tělocvičně naší školy 
bude konat jazykové odpoledne, 
na které srdečně zveme a na kte-
rém můžete vidět, co všechno v 
cizích jazycích, které ve škole 
vyučujeme, dokážou naši žáci.
 vedení Zš Mánesova 

Inspekce kvality v senIoru otrokovice
V SENiORu Otrokovice proběhla třídenní kontrola kvality odlehčovací služby 
poskytované v budově „c“ na ulici třída Spojenců. hodnocení kvality služby 
bylo součástí plánovaných inspekcí kvality sociálních služeb realizovaných kraj-
ským úřadem Zlínského kraje. inspekci prováděl čtyřčlenný tým odborníků, tzv. 
inspektorů kvality. 

Úkolem inspekce je zjistit, zda je služba kvalitní, tzn. zda jsou dodržována prá-
va uživatelů, zda je poskytována dle individuálních potřeb uživatelů, jestli služba 
umožňuje uživateli kontakt s dalšími dostupnými službami či zda v ní pracují 
proškolení odborníci. Souhrnně lze popsat, že inspekce kvality hodnotí všechny 
procesní, provozní a personální postupy v praxi. „Samy inspektorky kvality uved-
ly, že jsou kritéria hodnocení v současné době nastavena velmi přísně a aktuálně 
není ve Zlínském kraji žádná pobytová služba, která by touto kontrolou prošla. 
O to více si vážíme výsledků, kterých jsme dosáhli. Z celkového maximální-
ho počtu 144 bodů hodnocených kritérií standardů kvality jsme dosáhli 122, tj.  
85 %, a opatření, která nám byla udělena, byla krátkodobá a pouze administra-
tivního charakteru, netýkala se přímé práce s uživateli, ale metodických postupů. 
Z úst inspektorů zazněla na odlehčovací službu velká slova chvály, na což jsme 
náležitě hrdí. aplikace standardů kvality do praxe je totiž neustálý a náročný pro-
ces, proto tímto děkujeme všem pracovníkům SENiORu, kteří pomáhají utvářet 
kvalitní služby pro uživatele našich služeb,“ uvedla Věra Berková, metodik SE-
NiORu Otrokovice.  (red)

Dobrovolnictví je rozšířeno po 
celém světě a zdaleka není ve 
společnosti ničím novým. Vždy 
tu byli ti, kteří byli šťastnější a 
pomáhali těm, kteří kvůli ne-
moci, chudobě nebo jinému 
neštěstí pomoc potřebovali. 
Rada ministrů EU vyhlásila 
rok 2011 „Evropským rokem 
dobrovolných činností na pod-
poru aktivního občanství“. V 
průběhu roku 2011 se budou 
konat různé akce na podporu 
dobrovolnictví. Výjimkou ne-
může být ani Otrokovicko, kde 
se postupně mnohé dobrovol-
nické aktivity také rozvíjejí.

kdo je to dobrovolník? 
co takový dobrovolník musí 
umět? Mohu být i já nějak uži-
tečný? Tyto otázky si můžete 
položit, pokud slyšíte ve svém 
okolí o dobrovolnictví. Od-
povědi na ně vám mohou dát 
jakousi představu o tom, jaké 
jsou kompetence dobrovolníka 
a jak to funguje.  Dobrovolní-

kem dnes může být v podstatě 
kdokoliv. Lidé se stávají dob-
rovolníky z různých důvodů. 
Dobrovolná služba jim může 
přinést pocit, že jsou někde uži-
teční, poznají nové lidi, získají 
nové zkušenosti, něco nového 
se naučí. Pro každého je to věc 
osobní a může mu přinést něco 
trochu jiného, vždyť možností 
je celá řada. 

Pokud se tedy chcete stát 
dobrovolníkem, není nic jed-
noduššího než kontaktovat 
koordinátora některé z níže 
uvedených organizací půso-
bících na Otrokovicku. Jaké 
jsou požadavky na dobrovol-
níka? Dobrovolníkem může 
být každý – student, pracující, 
nezaměstnaný i důchodce. Sta-
čí jen být ochoten věnovat svůj 
čas a energii potřebným lidem. 
Dobrovolník, který má zájem 
docházet za klienty sociálního 
nebo zdravotnického zařízení, 
by měl být starší 15 let, aktiv-

ní, empatický, trpělivý, spoleh-
livý, odpovědný a bezúhonný.

Pokud vám však nějaká 
vlastnost schází, nezoufejte! 
Dobrovolník nemusí být su-
perman – stačí, když má chuť 
pomoci a zvládne dodržovat 
několik základních pravidel. V 
základním modelu dobrovol-
nictví dochází dobrovolník do 
přijímající organizace (nebo 
přímo domů ke klientovi) jed-
nou za týden zhruba na 2 hodi-
ny za jedním konkrétním klien-
tem. Tráví společně volný čas a 
dobrovolník podporuje klienta 
při různých aktivitách, které si 
společně naplánují. Mohou to 
být například procházky, čet-
ba, návštěva kina, divadla nebo 
si jen společně popovídat. Vše 
ale závisí na domluvě dobro-
volníka, klienta a přijímající 
organizace.

Než dobrovolník začne do-
cházet do zařízení, prochází 
pohovory a školením, ve kte-

rém se seznámí s pravidly dob-
rovolnické činnosti, se zaříze-
ním a také s cílovou skupinou, 
se kterou bude pracovat. Musí 
také dodat potřebné dokumen-
ty, jako je výpis z rejstříku 
trestů, případně potvrzení od 
lékaře.

V Otrokovicích a v blíz-
kém okolí v současné době 
aktivně působí tři organizace, 
které dobrovolníky vysílají do 
různých programů sociálních 
služeb nebo návazných aktivit. 
Jedná se o Dobrovolnické cent-
rum aDRa Zlín (www.adra.cz/
zlin), Maltézskou pomoc, o. p. 
s., centrum Otrokovice (www.
maltezskapomoc.cz) a Samari, 
o. s. (www.samari.cz). U nich 
je každý skutečný zájemce o 
pomoc druhým vítán!
Evropský rok dobrovolnic-
tví je výzvou pro tři čtvrtiny 
evropské populace, která se 
zatím do dobrovolnictví neza-
pojila. cílem tohoto projektu 

je podněcovat a podporovat 
státy, instituce i jednotlivce, 
aby vytvořili příznivé prostře-
dí pro rozvoj dobrovolnictví, 
oceňovali a uznávali jeho dů-
ležitost a samozřejmě i zlepšo-
vali povědomí o jeho hodnotě 
a významu.  (red)

Konference přinese novinky ve službách
Město Otrokovice si vás dovoluje pozvat na MEZiNÁRODNí kONFEREN-
ci na téma Proměny a inovativní postupy v sociálních službách v Nizozem-
sku, Velké Británii, Slovenské republice a České republice.

konference se uskuteční 9.–10. června 2011 ve velkém sále Otrokovické 
BESEDy v rámci realizace projektu Mezinárodní spolupráce v komunitním 
plánování sociálních služeb (MS kPSS), který je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Na konferenci zazní příspěvky zástupců partnerů projektu MS kPSS, měst 
Newcastle upon Tyne (Velká Británie) a Dubnica nad Váhom (Slovenská re-
publika), expertů na problematiku sociálních služeb a spolupráci s veřejností 
z Velké Británie a z Nizozemska a odborníků na danou problematiku z České 
republiky. konference je určena zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům 
sociálních služeb, pečujícím osobám, odborné i laické veřejnosti.

Pozvánku, program i přihlášku naleznete v tištěné podobě na 1. a 2. budově 
MěÚ Otrokovice, na Otrokovické BESEDĚ, na SENiORu a, B, c, na DPS 
hlavní a DPS Nivy, nebo v elektronické podobě na stránkách města - www.
otrokovice.cz pod odkazem komunitní plánování/Mezinárodní spolupráce/
konference.

V případě zájmu můžete svou účast do 13. 5. 2011 nahlásit i kontaktní oso-
bě, jíž je Mgr. Eva kuchařová, na tel. 577 680 448, nebo 608 051 220, nebo 
na e-mail: kucharova@muotrokovice.cz.  (kru)

zaostřeno na 
sociální služby

rok 2011 se nese v duchu znamení dobrovolnictví

rozšířená výuka cizích jazyků v Zš Mánesova pokračuje i v dalších letech

Žáci 8. a s američankou Mirou Markham Cameron.
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pátek 10. června v 18 hod., otrokovická beseda – foyer
III. otroKovIcKý  KeraMIcKý salon
Vernisáž výstavy prací keramického kurzu 2010-11 pořádaného Otrokovickou BE-
SEDOU. Výstava potrvá do konce června. Expozice je přístupná ve všední dny od 
8 do 18 hod. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů.
 vstup volný
sobota 11. června, areál rybářského svazu otrokovice-štěrkoviště
otroKovIc-majFest 
Soutěžní přehlídka folkové, trampské, country a bluegrasové hudby začíná v 11 
hod. a  představí se v ní patnáct kapel. hosty festivalu budou cOP, acUSTic 
iRiSh, k.a.P.P.R., hráč De El Pado a Zbyněk Ziggy horvath. Parkování, stano-
vání a občerstvení zajištěny.
 vstupné: v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč

neděle 12. června od 15 hod, zahrada Mš J. Jabůrkové (v případě nepřízně 
počasí v sále otrokovické besedy)
továrna na blbInKy – dětsKý den 2011
Ty nejsladší bonbony, lízátka různých velikostí a tvarů, nejlahodnější popcorn 
a cukrovinky ukrývá… továrna na blbinky. Zábavný pořad Fešáka Pína a jeho přá-
tel je plný hudby, tance, zábavy, rozdávání bonbonů a popcornu. Mimo sladkosti 
dostane každé dítě dárek (časopis, cD nebo DVD)
 vstupné: 60 Kč
středa 15. června v 16 hod., otrokovická beseda –  foyer
vernisáž výtvarných prací  Zš tGM otrokovice
výstava výtvarných prací žáků Zš tGM otrokovice
 V úvodu vernisáže kulturní program. Expozice potrvá do 31. 7. 2011 a je přístupná 
ve všední dny od 8 do 18 hod. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů.  
 vstup volný
středa 15. června v 18 hod., sál otrokovické besedy
Divadlo VaRiacE, divadelní soubor Gymnázia Otrokovice
F. r. Čech – dívČí válKa
Legendární představení, které přináší svérázný pohled autora na mýtický příběh 
z našich dějin, patří k divácky nejúspěšnějším domácím komediím posledních let. 
Nenechte si ujít.  vstup volný

sobota 18. června
ZáJeZd do terMálních láZní podháJsKá
Odjezdy: 5.15 hodin Zlín, zastávka MhD Náměstí Práce, 5.20 hodin Malenovice, 
zastávka MhD U Mlýna, 5.30 hodin od hotelu Baťov, 5.40 hodin od Otrokovické 
BESEDy. Vstupné a pojištění si hradí každý sám.
 cena zájezdu 400 Kč
neděle 19. června od 15 hod., nám. 3. května (v případě nepřízně počasí v sále 
otrokovické besedy)
rocKový Koncert K evropsKéMu dnI hudby
celoevropskou hudební štafetu podpoří skupiny XanaX, OcEaN aVENUE, 
iMORTELa a host z partnerského města Dubnica nad Váhom.   
Občerstvení a skákací hrad pro děti zajištěny.  vstup volný

KIno beseda
Středa 1. června v 17 hodin v rámci MFFDM, USa  – 89 min, dabing
lví Král – animovaný, rodinný      
pro děti od 5 let  vstupné zdarma

čtvrtek 2. června v 19 hodin, usa 2010 – 108 min, titulky
Černá labuť – drama, thriller, mysteriózní 
Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž 
život je, podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen tancem  a která se 
kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.
přístupno od 15 let    vstupné 64 + 1 Kč

čtvrtek 9. června v 19 hod., usa/v. brit./něm./Francie, 2011 – 113 min, titulky
neZnáMý – drama, thriller, mysteriózní    
Dr. Martin harris se probere z kómatu po autohavárii v Berlíně a zjistí, že ho jeho 
vlastní žena vůbec nepoznává a jeho identitu si přivlastnil úplně cizí muž. Proná-
sledují ho tajemní nájemní vrazi a on je sám, unavený, na útěku. 
přístupno  vstupné 69 + 1 Kč

čtvrtek 16. června v 19 hodin, usa 2010 – 133 min, titulky
útěK Ze sIbIře – drama     
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní sku-
pinky vězňů z ruského gulagu. 
přístupno  vstupné 69 + 1 Kč

pátek 17. června v 10 hodin, Česko/slovensko, 2010 – 137 min
obČansKý průKaZ – komedie, drama
hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Ša-
bacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů od 
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se 
v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. 
přístupno od 12 let  vstupné 49 + 1 Kč

neděle 26. června v 15 hodin, usa 2011 – 107 min, dabing
ranGo – animovaný, dobrodružný, akční, western
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích, 
obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, 
snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou 
ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový jestřáb. 
přístupno   vstupné 69 + 1 Kč

čtvrtek  30. června v 19 hodin, usa 2011 – 116 min, titulky
světová InvaZe – akční, sci-fi, thriller
V roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je 
Země napadena neznámými silami. 
přístupno od 12 let  vstupné 69 + 1 Kč

přIpravuJeMe na srpen:
láska a jiné závislosti, Čertova nevěsta, Zkus mě rozesmát, rio, transfor-
mers 3, rychle a zběsile 5, czech made man

www.besedaotrokovice.cz

ČERVEN

La Pizzeria
    Otrokovice

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

www.la-pizzeria.cz     náměstí 3. května, naproti Charitě sv. Anežky
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noc Kostelů v otrokovicích - program
V pátek 27. 5. se v ČR uskuteční Noc kostelů. Letos se poprvé k této akci přidá-
vají i Otrokovice, pořádá ji římskokatolická farnost podporovaná městem Otro-
kovice.  k prohlídce pro veřejnost budou otevřeny všechny tři otrokovické kos-
tely, ve farním kostele sv. Vojtěcha bude navíc připraven i atraktivní program. 
 (red)

Komenského 1, Otrokovice-střed, 100 m od Sokolovny
tel: 776 623 124 - www.sedmikraska-otrokovice.cz

• vše pOtřebné prO zahradní jezírKa
• Krmný šrOt i KuKuřice prO rybáře
• Krmiva prO dOmácí zvířata
• účinné zahradní pOStřiKy
• bazénOvá chemie a mnOhO dalšíhO
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Kostel sv. voJtěcha
18.00 - Mše svatá
19.00 - Pěvecké vystoupení dětské 

scholičky, výklad o kostelu a 
farnosti

19.45 - Volná prohlídka
20.00 - Vystoupení chrámového sbo-

ru, výklad o kostelu a farnosti
20.45 - Volná prohlídka
21.00 - Vystoupení chrámového sbo-

ru, výklad o kostelu a farnosti
21.45 - Volná prohlídka
22.00 - Varhanní improvizace, výklad 

o kostelu a farnosti
22.45 - Volná prohlídka

24.00 - Zakončení Noci kostelů

další program:
19-24.00 - Výstava křestních 

symbolů a matrik v sále pod 
kostelem

19-24.00 - Vstup na věž kostela

Kostel sv. MIchaela
Otevřeno 18-22 hod, volná prohlídka

Kaple sv. anny,
KvítKovIce
Otevřeno 18-22 hod, volná prohlídka

tK Fortuna Zlín pořádá v Otrokovické BESEDĚ

taneční hodiny pro mládež i dospělé 
Zaváděcí ceny pro mládež 900 kč/osoba, pro dospělé 1 400 kč/osoba. 

sportovní spoleČensKý tanec pro dětI 
od 5 let – předšKoláKy

Přihlášky a informace v předprodeji Otrokovické BESEDy a na www.tkfor-
tuna.cz. informace na radek.felcman@tkfortuna.cz nebo na tel. 776 771 323.



sobota 21. května od 15 hod., park před hotelem baťov/ spo-
lečenský 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 mode-
rátorem petrem salavou a skupinou ranGers band.  Vstup volný

sobota 21. 5., sportovní hala štěrkoviště
4. roČníK MeZInárodní přehlídKy pohybových sKladeb 
Nesoutěžní přehlídka skupinových sestav ve sportovních i nesportovních od-
větvích, jako je aerobik, gymnastika, tanec, mažoretky atp. každoročně se 
účastní i týmy z družebních měst z Polska - Zawadzkie a Slovenska – Dubnica 
nad Váhom. Zvou 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 Jaroslav Budek.

středa 25. 5., 17 hod., hudební sál Zuš otrokovice
Koncert absolventů Zuš – žáci ZUŠ Otrokovice předvedou, co 
všechno se během roku naučili.

pátek 27. 5., 17hod., otrokovická beseda
taneČní Koncert – vystoupení tanečního oboru ZUŠ Otrokovice.

pondělí 30. 5., 16 hod., foyer otrokovické besedy
FIlM oČIMa dětí – vernisáž výstavy žáků otrokovických škol u příležitos-
ti 51. ročníku MFFDM Zlín.

čtvrtek 2.6., 15 hod., nový stadion
KraJsKý přebor Mladšího žactva v atletIcKéM Čtyř-
boJI – pořádá oddíl atletiky TJ Jiskra Otrokovice.

pátek 10. 6., 16.30 hod., hřiště u sokolovny 
sportovní řádění na soKolovně – připraveno je plno her a sou-
těží. Na závěr táborák s opékáním špekáčků, proto si je nezapomeňte přinést! 
Srdečně zvou pořadatelé - TJ Jiskra Otrokovice a TJ Sokol Otrokovice ve spo-
lupráci se Sborem dobrovolných hasičů Otrokovice.

sobota 25. 6., rekreační oblast štěrkoviště
MoravIaMan – mezinárodní závod v dlouhém triatlonu – 3,8 km plavání, 
180 km jízda na kole, 42,2 km běh. Součástí závodu je i štafeta a dětský Mora-
viaman. Pořádá Tri-Max Sport team.
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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

KreJčoVstVí - otroKoViCe

lena.fashion
Lenka MLčáková
• šití oděvů na zakázku

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

charitativní koncert
pro sdružení šance

Dovolujeme si vás pozvat na 3. ročník charita-
tivního koncertu pro sdružení Šance. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného a prodeje drobných 
dárků poputuje na podporu onkologicky a he-
matologicky nemocných dětí ve fakultní ne-
mocnici v Olomouci. 

Budeme moc rádi, když se přijdete podívat na 
to, jak je nastupující generace šikovná a co krás-
ného se ve svém volném čase naučila. Věříme, 
že se vám program plný písní, básní, melodií 
a tanců bude líbit a vy svojí účastí a finančním 
dárkem přispějete na zkvalitnění léčby malých 
dětí, na které se osud zrovna neusmál.

koncert se uskuteční v úterý 24. května v 16 
hodin ve velkém sále Otrokovické BESEDy. 
Můžete se těšit na vystoupení dětí ZŠ T. G. 
Masaryka, ZŠ Mánesova, Speciální a Praktické 
ZŠ, ZUŠ v Otrokovicích, dětí z DDM Sluníč-
ko a Sportovního klubu Zlín, budete mít mož-
nost koupit si ruční výrobky klientů z Naděje 
či členů keramického kroužku při Otrokovické 
BESEDĚ. Přijďte a staňte se součástí krásné 
myšlenky. Vstupné, které poputuje nemocným 
dětem, je dobrovolné!

těšíMe se na vás!
 Za organizátory
 Mgr. hana Zvoníčková. Zš t. G. M.
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výstava londýn ve fotografii
Vernisáž fotografií od autora Evžena 
Jecha s názvem Londýn – metropo-
litní město se uskutečnila ve středu  
4. května v kavárně Naděje na Baťově. 
k nepočetné prezentaci snímků při-
způsobené vyčleněnému prostoru au-
tor provedl výklad k nejzajímavějším 
dominantním stavbám města a doplnil 
o osobní postřehy ze svých dvou sa-
mostatných studijních pobytů. Výstava 
bude přístupná do 6. června.  (red)

1. máj bez bariér
jako každý rok, i letos, jsem 
vyrazila za bohatým progra-
mem, který město Otrokovice na  
1. máje nabízí. i přes nevlídné 
počasí jsem zvolila návštěvu 
Baťova kanálu s vyhlídkovou 
plavbou po řece Moravě. ka-
pitán lodi se svou posádkou mi 
velmi ochotně pomohli nalodit 
se i s mým elektrickým vozíčkem, 
na který jsem trvale upoutána. 
Upravili vstup pomocí plošiny, 
a schodek, který mi bránil v ces-
tě na loď, jsme společně zdola-
li. Ochotně a s úsměvem mi po 
skončení plavby pomohli také 
ven z lodi. Byla jsem unesena 
příjemnou obsluhou v čele s ka-
pitánem a za milou a ochotnou 
pomoc velmi děkuji. tento pří-
jemný zážitek mi zanechal skvě-
lou náladu po celý zbytek dne, 
i navzdory špatnému počasí.
Jiřina benechová,
obyvatelka Charitního domova 

nově otevřeno
pánské i dámské

kadeřnictví monika
v Barumu nad zdravotním 

střediskem

775 53 93 65
bez dlouhého čekání

aVon Centrum - otrokovice střed
nám. 3. května 35 

nad květinářstvím Jasmín, poblíž nového kostela, kousek od fary
• přímý prodej výrobků na místě bez objednání - skladem ihned k odběru
• pravidelné slevové doprodeje
• katalogové objednávání, vzorky zdarma k vyzkoušení
• možnost registrace nových členů - distributorů
• rozšířeno o prodej výrobků a doplňků na nehtovou modeláž 

otevírací doba po-pá od 9 do 17 hodin
(příp.individuálně i mimo otevír.dobu v sobotu a neděli)

tel: 605 375 505
noVě oteVřená

KosmetiKa
rena

náměstí 3. května, administra-
tivní budova č. p. 1791,  
2. patro, dveře 301, vám 
nabízí kosmetiku firmy 

alcIna 
k ošetření i k prodeji. 

tel.: 604 361 810 
provoZní doba dle 

obJednáveK.

Sál Otrokovické Besedy byl 
v úterý 10. května do posled-
ního místa zaplněný zvěda-
vými příznivci ZŠ Trávníky. 
Pořádání školní akademie 
se stalo jednou z hezkých 
tradic trávnické školy, která 
si nedávno připomínala 35. 
výročí svého založení. 

V první části bylo k vi-
dění další z divadelních 
představení, které pro žáky 
školy připravuje na motivy 
otrokovických pověstí a ná-
mětů z kronik bývalý učitel 
pan Jaroslav hradil. Předsta-
vení s názvem „Jak se skaly 
až k Otrokovicom  dostaly“ 
v režii paní učitelky ivany 
Divínové bylo příspěvkem 
trávnické školy k oslavám 
870. výročí první písemné 
zmínky o našem městě. he-
recké výkony žáků dramatic-
ké výchovy byly úžasné.

Potom už patřilo pódium 
pestrým vystoupením žáků. 
Střídala se taneční, pěvecká 
a recitační čísla. Všechny 
okouzlila vystoupení ma-
lých žáčků, obdiv si zaslou-
žila dokonalost vystoupení 
těch nejstarších. Z jeviště 
sálala úžasná energie pů-

sobící i na publikum, které 
bylo z jednotlivých čísel 
nadšené. akademie ukáza-
la, že na trávnickou školu 
chodí šikovné děti, které 
měly příležitost před svými 
rodiči a veřejností  předvést, 
co všechno se svými učiteli 
dovedou.  (red)

Základní škola trávníky pořádala školní akademii
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Foto z představení „jak se skaly až k Otrokovicom  dostaly“
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Přes 1 000 dětí z celého Zlín-
ského kraje zažilo v Otrokovi-
cích na Štěrkovišti dopoledne 
plné zážitků se členy integro-
vaného záchranného systému. 
Policisté, hasiči i záchranáři si 
pro děti připravili nejen ukázky 
zásahů, ale také vybavení, kte-
ré si mohli účastníci vyzkoušet. 
Den Salvatora je již tradiční 
akce, která interaktivním způ-
sobem vzdělává děti v oblasti 
záchrany života a zdraví. 
Pro děti byl připraven bohatý 
program. Divácky atraktivní 
byl společný zásah jednotek 
iZS. hasiči, záchranáři a po-
licisté zasahovali u simulace 
nehody dvou automobilů. Tři 
zraněné bylo potřeba vyprostit 
z vozů pomocí hydraulických 
nůžek a dalšího vybavení. 
Poté byli ošetřeni a připrave-
ni k transportu do nemocnice. 
Dále byla k vidění např. ukázka 
práce služebních psů, záchrana 
tonoucího, jízdní policie či zá-
sah pyrotechniků. Děti si také 
mohly vyzkoušet, jak správně 
poskytnout první pomoc. Pře-
kvapením pro návštěvníky byl 
přílet helikoptéry záchranné 
služby, kterou si mohli pro-
hlédnout.

Dopoledne plné programu 
bylo zakončeno předáním 
ceny Salvator v kategorii 
dětská cena. Ocenění získala 
Renata Dračková za záchranu 
muže, kterého nalezla na zemi 
přímo u výfuku nastartovaného 
auta. Starší muž byl zmatený 

a dezorientovaný. Renata muže 
odtáhla stranou od auta, polo-
žila ho na záda, vypnula motor 
auta a zavolala na tísňovou lin-
ku 155. Do příjezdu záchranné 
služby byla u muže a kontrolo-
vala jeho vitální funkce.

„Den Salvatora navštěvují 
hlavně děti předškolního věku 
a žáci prvního stupně. Myslím, 
že je to trošku škoda, protože 
i já jsem se dnes dozvěděla 
mnoho užitečných informací, 
díky kterým možná zachráním 
lidský život,“ řekla manažer-

ka projektu Lucie Mičková. 
Drobné dárky od Nadace Dě-
ti-kultura-sport převzala také 
druhá nominovaná Gabriela 
Jeřábková. Ta svým poho-
tovým jednáním zachránila 
vlastní babičku, která upadla 
do bezvědomí na společné 
procházce.  (red)

o ceně salvator
cena Salvator je tradiční oce-
nění za mimořádné činy z ob-
lasti ochrany života, zdraví, 
majetku a bezpečnosti obyvatel 

Zlínského kraje. Je každoročně 
udělováno členům integro-
vaného záchranného systému 
Zlínského kraje a občanům 
Zlínského kraje, kteří své zá-
služné činy vykonali v průbě-
hu uplynulého kalendářního 
roku. První ročník ceny Salva-
tor ocenil hrdinské činy za rok 
2003. 

Projekt je organizován Fa-
kultou multimediálních komu-
nikací Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně ve spolupráci se Zlín-
ským krajem.

projekt comenius pokračuje
Na začátku dubna jsme se v rámci projektu cOMENiUS „i will 
be a student“ vypravili na mezinárodní konferenci do maďarského 
města Ráckeve. 

Setkali jsme se tam s našimi vrstevníky z Polska, itálie, Špa-
nělska, Turecka – a především s maďarskými kamarády, kteří nás 
laskavě hostili u sebe doma. celý týden jsme společně diskutovali 
o našich plánech do budoucna, o univerzitním vzdělání, o mož-
nosti studia v zahraničí. Debaty probíhaly v angličtině, i když ně-
kteří z nás se trochu dorozuměli i španělsky a polsky – a dokonce 
jsme se naučili i několik frází v maďarštině!

Pobyt se nám ale velice líbil nejen proto, že jsme se procvičili 
v cizích jazycích. Přesvědčili jsme se, že naši kamarádi v cizině 
řeší podobné problémy jako my, že s nimi rychle najdeme spo-
lečná témata. 

Určitě nám to dodává sebevědomí – a chuť jednoho dne studo-
vat na některé ze zahraničních univerzit.

Naší škole moc děkujeme za to, že nám tuto zajímavou zkuše-
nost zprostředkovala – a těšíme se, až budeme v příštím školním 
roce pořádat konferenci my tady u nás v Otrokovicích.
Jan daněK, student 2. a, Gymnázium Otrokovice

Projekt comenius s podtitulem „i will be a student“, do něhož je 
Gymnázium Otrokovice spolu se středními školami ze Španělska, 
itálie, Polska, Maďarska a Turecka zapojeno, pokračuje. Po Pol-
sku a itálii byla v době od 4. do 8. dubna naplánovaná konference 
na partnerské škole v Maďarsku, na kterou se z GO vydala třinác-
tičlenná výprava.

Škola se nachází v malém městě Ráckeve nedaleko Budapešti. 
Naši maďarští přátelé pro nás připravili skvělý program. Naučili 
jsme se pár frází v maďarštině a ty jsme potom v reálných situ-
acích použili, plavili se po Dunaji, navštívili krásnou Budapešť 
nebo prožili zábavné odpoledne na maďarských pustách. Velkým 
zážitkem byla také ochutnávka typických maďarských  jídel.

Ubytováni jsme byli v maďarských rodinách, což byla výborná 
příležitost, abychom ještě lépe poznali život v Maďarsku. celý 
pobyt byl pro nás jedinečnou zkušeností i proto, že po celou dobu 
jsme se všemi cizinci komunikovali v cizím jazyce, většinou ang-
ličtině. Díky tomu jsme mohli otestovat naše znalosti v praxi.
Teď už se všichni těšíme na podzim, kdy zástupce všech zapoje-
ných zemí přivítáme u nás v Česku.
 Markéta JaKobová, sexta, Gymnázium Otrokovice

dopravní soutěž
mladých cyklistů
Dne 20. dubna proběhl na do-
pravním hřišti v Otrokovicích 
již 34. ročník Dopravní soutěže 
mladých cyklistů. Soutěž pravi-
delně pořádá Dům dětí a mláde-
že Sluníčko. Jedná se o soutěž, 
ve které se smíšená družstva 
(vždy dvě dívky a dva chlapci) 
ze základních škol snaží o po-
stup do okresního kola. O po-
stup se soutěží vždy ve dvou ka-
tegoriích (mladší a starší žáci). 
Soutěž byla rozdělena na čtyři 
disciplíny – tou první byly testy, 
kde žáci ukazovali své teoretic-
ké znalosti z pravidel silničního 
provozu. Tuto disciplínu hodno-
til zkušební komisař ing. Martin 
Straka z městského úřadu spo-
lečně s krajským koordináto-
rem BESiPu panem Zdeňkem 
Patíkem. Další disciplínou bylo 
praktické přezkoušení z jízdy 
po dopravním hřišti, kdy hod-
notiteli byli strážníci městské a 
státní policie. Třetí disciplínou 
bylo přezkoušení ze znalostí 
první pomoci, zkoušejícím byla 
dobrovolná pracovnice Českého 
červeného kříže a zároveň pra-
covnice DDM Sluníčko Mgr. 
Zuzana kadlčáková. Poslední 
disciplínou byla jízda na pře-
kážkách, kterou měli na starosti 
pracovníci DDM Sluníčko Bc. 
Eva Vajdíková a Michal Gažda. 
V letošním ročníku se soutěže 
zúčastnilo celkem 7 základních 
škol – ZŠ Trávníky, ZŠ TGM, 
ZŠ Mánesova, ZŠP a ZŠS, ZŠ 
Spytihněv, ZŠ Mysločovice a 
ZŠ Tlumačov. Poslední jmeno-
vaná škola vyhrála v obou kate-
goriích, a zajistila si tak postup 
do dalšího kola. Záštitu nad 
touto soutěží převzal hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stani-
slav Mišák, kterému bych chtěla 
tímto poděkovat za ceny, které 
si žáci odnesli ve formě pohárů, 
nových přileb, rukavic na kolo, 
bandasek a také computerů na 
kolo. cenami do soutěže přispěl 
též BESiP. Poháry předával žá-
kům starosta města Otrokovice 
Mgr. Jaroslav Budek. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat 
všem pedagogům, kteří na sou-
těž žáky připravili, a zároveň 
pogratulovat ZŠ Tlumačov za 
zasloužené vítězství a popřát 
hodně úspěchů v dalším kole. 

helena dolInová,
vedoucí dopravního hřiště

DDM Sluníčko

volné pobytové tábory
ddM sluníčko:
7. 8.–13. 8. 2011 
Modelářský tábor
Táborová základna Štěrkoviště
Zaměření na Rc modely le-
tadel a lodí
Pro děti školního věku
cena: 2 700 Kč

14. 8.–20. 8. 2011
letem tanečním světem
Táborová základna Štěrkoviště
Zaměření na orientální tanec
Pro děti školního věku
cena: 2 700 Kč

Přihlášky na
info@ddmslunicko.cz

Jiří Levec, Petr Sovadina, Filip Výmola (na snímku dole) - trojice 
žáků Střední odborné školy Otrokovice, která reprezentovala Čes-
kou republiku v mezinárodním kole soutěže Enersol 2011. To pro-
běhlo 2.–3. května v Trnavě. Na konferenci se představilo celkem 
14 projektů řešících problematiku alternativních zdrojů energie. 
Družstvo otrokovických žáků obsadilo v soutěži 4. místo s prací 
Zelené domy.

„Náš projekt se zaměřil na nové trendy ekologického bydlení 
začleněného do přírodního prostředí. Snažíme se tak ukázat veřej-
nosti, že životní úroveň lze zlepšovat i bez nároku na vyšší spotřebu 
energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů," vysvětlili vítězové 
krajského kola.

Ve slovenské Trnavě soutěžilo sedm českých a sedm slovenských 
projektů. První den konference účastníci absolvovali teoretickou 
část - testy - a druhý den prezentovali své projekty. Česko porazilo 
Slovensko rozdílem 24 bodů. 

Projekt Enersol je zaměřen na propagaci úspor energií, obnovitel-
né zdroje, enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětové působení 
na mládež i dospělé. Účast v projektu je přínosem nejen pro žáky, 
ale inspiruje také vedení škol. To potvrdil Libor Basel, ředitel Střed-
ní odborné školy Otrokovice: „Jsem rád, že naše škola je vlajkovou 
lodí na poli environmentální problematiky ve Zlínském kraji. Žáci 
by se měli vychovávat k environmentálnímu cítění. Pořádání akcí 
tohoto druhu navíc zvyšuje prestiž školy a vede nás k zamyšlení nad 
naším vztahem k problematice ochrany životního prostředí.“  (red)

hrdinové ukázkově zasahovali v otrokovicích na štěrkovišti

žáci uspěli v mezinárodní soutěži

Děti si mohly při Dni Salvatora prohlédnout policejní, hasičskou i záchranářskou techniku.



Slunce ti nesvítí, neslyšíš ptačí zpěv, utichly tvoje 
kroky, zůstala prázdnota a bolest. Dne 17. dubna 
jsme si připomněli smutných 5 let, kdy nás náhle 
opustila paní drahomíra FraňKová. S úctou 
a smutkem vzpomínají dcery, syn a příbuzní. Dě-
kujeme všem, kteří si vzpomněli s námi.

Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám, 
a nic tě nenahradí. Dne 12. května uplynulo 10 
let, co nás navždy opustil drahý syn, bratr a strýc               

tomáš KotáseK. 
 S láskou vzpomínáme. Rodina

kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád, neza-
pomene. Dne 17. května jsme si připomněli 10. 

výročí úmrtí pana antonína staňKa. 
Vzpomíná celá rodina.

Dne 17. května jsme si připomněli nedožité 80. 
narozeniny pana Josefa bráZdIla. Za tichou 
vzpomínku děkují a s láskou a úctou vzpomínají 

manželka, syn, dcera a sestra s rodinami.

kdo v srdci žije, nikdy neumírá. Dne 18. května 
jsme si připomněli nedožitých 85 let pana 

rndr. Karla MotyČKy, csc. S láskou 
a úctou vzpomíná manželka Monika, syn Jiří 

a dcera Jana s rodinami.

Dne 18. května jsme si připomněli 
první smutné výročí úmrtí rodičů 

Zdeňka a heleny hetclových. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 18. května 
jsme si připomněli již 4. výročí úmrtí 

paní Miluše šKodíKové. 
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Dne 19. května jsme vzpomněli nedožité 90. naro-
zeniny a 14. výročí úmrtí mého manžela, našeho 
tatínka a kamaráda, pana dobromila holuba. 
kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka 

a synové s rodinami.

21. května vzpomeneme 11. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky, paní 

bohumily Čevelové. 21. července 
uplyne 12 let, kdy nás opustil náš tatí-
nek, dědeček, pan rudolf Čevela. 

S láskou vzpomínáme. Dcera s rodinou.

Dne 21. května vzpomeneme nedožitých 90 let 
a 9. června uplyne 31 let od úmrtí mého manžela, 
tatínka a dědečka, pana Františka KovaříKa. 
S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem přátelům 

a známým.

Dne 23. května vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
pana adolfa vyorala. Za tichou vzpomínku 

děkuje manželka a dcery s rodinami.

kdo v srdci žije, neumírá. Dne 27. května uplyne 
5 let, co nás navždy opustil 

pan Miroslav andrýseK. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka, syn Tomáš s rodinou, dcera 

Marcela s rodinnou.

Dne 27. května vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana 
Zdeňka GaZdíKa. S láskou vzpomínají man-
želka anna, syn Radek a dcera hana s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy pře-
dobré srdce. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, 

kdo tě miloval, vzpomíná dál. Dne 28. května si 
připomeneme čtvrté výročí úmrtí paní vlastimi-
ly nováKové. kdo jste ji znali a měli rádi, 

věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Dcery Vlasta 
a Lidka s rodinami.
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Představte si hodně dlouhou řadu; má stovky čle-
nů a každý z nich drží v ruce jeden květ. Jsou 

to bývalí žáci a žákyně, které učila, hráčky házené, 
které vychovala, a z jednotlivých květů skládají 
obrovskou kytici. Společně s blahopřáním a podě-
kováním za práci a lásku předávají tuto kytici paní 
učitelce Ludmile krajčové, která se v těchto dnech 
dožívá významného životního jubilea (a ona se, jak 
ji známe, určitě nebude zlobit, když prozradíme ne-
uvěřitelných 75 let). 

Ve svém příspěvku do almanachu k 75. výročí 
ZŠ Mánesova označila Mánesku jako svou srdeční 
záležitost. Připomeňme si jejími vlastními slovy 
její působení na naší škole. Z článku vyjímáme: 
„Na školu v Mánesově ulici jsem nastoupila v lis-
topadu 1957. S téměř posvátnou úctou jsem vzhlí-
žela ke svým novým kolegům… Byla jsem vděčna 
za každou radu, za každé povzbudivé slovo… Po 
rozdělení na gymnázium a dvě základní devítileté 
školy se ředitelem ZŠ Mánesova stal pan Miloslav 
Rozbořil… Byli jsme jednou z prvních škol s rozší-
řenou výukou cizím jazykům. Na léta pod vedením 
pana Rozbořila vzpomínám nejraději… Po dvaceti 
letech působení na této škole jsem z osobních dů-
vodů odešla do Zlína, místa svého bydliště. Své 
nové působiště jsem často srovnávala s prostředím, 
kde jsem učila dvacet let. Občas jsem při různých 
příležitostech podotkla: To u nás v Otrokovicích…
Touto průpovídkou jsem dlouho zlobila tehdejší 
své nové kolegyně. Byla jsem na jiné škole, ale 
přátelství navázaná v Otrokovicích přetrvávala.“ 
Pro doplnění – poznámka autora: V roce 1990 se 
paní krajčová vrátila ze Zlína zpět na ZŠ Máneso-
va a ujala se práce zástupkyně ředitele školy pro ii. 
stupeň. Od února 1993 do června 1994 byla pově-
řena řízením školy. V roce 1994 odešla do důcho-
du, ovšem řadu let vypomáhala škole zástupy za 
nepřítomné vyučující.

Paní učitelka pokračuje: „Otrokovice pro mne 
nebyly jen učitelským působištěm. Přišla jsem jako 
hráčka házené, kterou jsem hrála hezkou řádku let. 
Od počátku jsem také trénovala převážně žačky 
a dorostenky… Naše školní družstvo žaček patřilo 
mezi nejlepší v celostátním měřítku, vyhrávalo ná-
rodní finále školních družstev, jednou se to podaři-
lo i chlapcům, dvakrát jsme pořádali toto národní 
finále na našem školním hřišti… V Otrokovicích 
jsem ve škole i ve sportu získala hodně přátel. Čas-

to se setkáváme a vzpomínáme. Máneska je prostě 
mou srdeční záležitostí.“

Příznačně velmi skromná shrnutí několika desí-
tek let práce učitelky českého jazyka a tělesné vý-
chovy a trenérky házené, která věnovala nesčetně 
mnoho hodin, sobot a nedělí, prázdninových dnů 
často na úkor svého volna i osobního života svým 
dvěma velkým láskám – škole a házené. 

Všestrannost paní krajčové doplňují i další vel-
ké záliby: cestování (vykonávala průvodce na zá-
jezdech) a historie (pracovala několik sezon jako 
průvodce na zámcích ve Vizovicích a kroměříži, 
byla aktivní členkou společnosti zabývající se his-
torií Velké Moravy). 

Na srazech bývalých žáků ZŠ Mánesova je paní 
učitelka pravidelným hostem, všichni absolventi se 
na ni těší. Vzpomínají na společné výlety, turnaje, 
soutěže a další akce, při nichž vznikaly příhody, na 
něž se nezapomíná. Jedna z epizodek, která paní 
učitelku charakterizuje: Před hodinou TV, žákyně 
6. třídy, zákaz cvičit na průlezkách v nepřítomnosti 
učitelky. Dívky se připravují v šatně, jedna z nich 
nedočkavá pohybu (a neukázněná) vyleze na kon-
strukci a ve výšce asi 4 metry se houpe zavěšená za 
tři prsty na háku určeném pro lano. Paní učitelka 
vyzve důrazně, aby děvče slezlo, pak mu pobla-
hopřeje ke sportovnímu výkonu, potřepe pravicí 
a vysvětlí, proč následuje trest. Dívku tenkrát hřeje 
blahopřání od paní učitelky, ale poučení a trest si 
pamatuje dodnes.

Žáci vzpomínají na paní učitelku, která uměla 
učit tak, aby učivo chápali, dokázala zaujmout, 
měla ráda legraci a ráda se smála, přitom měla 
mezi nimi autoritu a jejich respekt. Uměla naslou-
chat a děti k ní měly důvěru, byla ochotná kdykoliv 
pomoci a poradit, udržela v tajnosti svěřená tajem-
ství a byla spravedlivá. Měli ji rádi žáci i kolegové. 
Tehdy i nyní.

vedení Zš Mánesova děkuje paní učitelce 
ludmile Krajčové za práci, kterou vykonala 
pro školu a její žáky v době svého pedagogické-
ho a trenérského působení. děkuje za pedago-
gické mistrovství, neboť po celou svou kariéru 
patřila k pilířům Zš Mánesova. 

spolu s bývalými kolegy a kolegyněmi i sou-
časným pedagogickým sborem přejeme paní 
ludmile Krajčové hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let.  

Vážení,
srdečné díky vám všem, kteří jste 12. dubna přišli 
z otrokovické radnice k nám, do našeho krásné-
ho, nyní již dvouletého domova SEniOr C, abys-
te nám v tento den poblahopřáli k 70. výročí naší 
svatby. Byli jsme překvapeni, že vůbec víte o tomto 
dni, a velmi dojatí textem blahopřání přednese-
ným mluvčí pana starosty Budka sl. lenkou krup-
kovou. ještě jednou díky i za dárek od vás.
� Vaši�Růžena�a�František�TRňáčkoVi
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Z redaKČní pošty

blahopřání od Zš Mánesova: paní učitelka. a milovaná!

1. 6., 15-18 hod.,
park před poliklinikou
den dětí
Vstup zdarma, zpoplatněny 
stánky a soutěže.

4. 6., 15-18 hod.,
park před Spol. domem
pohádKový parK
cena: děti 30 kč

pohádková procházka par-
kem, hudba, hasiči, soutěže

18. 6., 9-16 hod.,
DDM Sluníčko
dota allstars - retro 
turnaj, cena: 50 kč
Otevřený turnaj ve hře War-
craft iii TFT - Dota allstars 
v prostředí několika let zpět. 

18. 6., 9-12, 13-16 hod.,
Dopravní hřiště Otrokovice
dopravní hřIště
pro veřeJnost 
Vstup:10 kč
jízdní kola, koloběžky, 
šlapací auto, stolní tenis, 
deskové hry, 
výtvarné aktivity



Při teplých letních dnech se doporučuje do-
držovat pitný režim, ale vůbec nejpříjem-

nější je, osvěžit se v bazénu. Zájmem každého 
majitele bazénu je mít v bazénu průzračnou 
vodu bez jakýchkoliv nečistot. Jak na to? 
chcete-li využít vodovodní přípojky k napuš-
tění svého bazénu, hlavně napouštějte pomalu 
a mimo špičku! Tedy v noci nebo během po-
ledních hodin.

Při rychlém a prudkém napouštění bazénů 
dochází k nárazovým změnám hydraulických 
poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvol-
ňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního 
potrubí a dochází k zakalení vody. Vodovodní 
kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“.  kromě 
zkalení vody může dojít i k poklesu tlaku v síti 

a tyto problémy se mohou současně projevit 
i u jiných odběratelů. 

„Majitel bazénu si tak silným proudem vody 
může nejen napustit zakalenou vodu přímo do 
bazénu, ale navíc může způsobit zakalení vody 
i svým sousedům. Častým důsledkem je pak 
zabarvené prádlo v pračce,“ vysvětluje možné 
nepříjemnosti helena koutná, tisková mluvčí 
společnosti MoravsKá vodárensKá, 
a. s. Napouštění bazénu můžete kdykoliv kon-
zultovat s pracovníky call centra nebo dispe-
činku na zákaznické lince 840 668 668.

společnost
MoravsKá vodárensKá, a. s.

váš dodavatel vodohospodářských služeb
www.smv.cz

stará
pansKá studna

v dávných dobách stáva-
la v Otrokovicích tvrz. tu 
později přestavěli na velkou 
sýpku s mohutným klenu-
tým sklepením. Sýpka byla 
součástí panského dvora, 
obehnaného vysokou zdí. 
Byl zde ještě malý zámeček, 
hospodářské budovy, kovár-
na, myslivna a velká studna. 
Choval se tady hovězí doby-
tek i několik koní. Potřebnou 
vodu brali z vodovodu, který 
přiváděl vodu z polí Most-
kovice, a z vlastní studny. 
Dobytek také napájeli v ne-
daleké říčce Dřevnici, k níž 
vedla ulička Příhon (dnes 
jiráskova).

Dvůr spolu s pozemky ko-
lem Otrokovic byly v majet-
ku panstva.

na velkých panských lá-
nech se oralo opravdu chyt-
ře. na obou koncích pole 
stály lokomobily (parní na-
vijáky), které pomocí oce-
lových lan tahaly pluh sem 

a tam. Šestiradličkový pluh 
se vždy překlopil na jednu 
a na druhou stranu a „řidič“ 
na „kozlíku“ kontroloval po-
hyb pluhu pomocí volantu 
a pedálů. lokomobily vždyc-
ky popojely, a tak postupně 
zorali celý lán.

v průběhu času však byly 
ale velké pozemky rozparce-
lovány na malá políčka jed-
notlivým hospodářům, a tak 
skončila slavná éra parního 
orání. Mohutné stroje skon-
čily na šrotišti a dvůr pustl 
a stával se eldorádem dětí.

Po druhé světové válce zde 
měl být postaven nový kostel. 
již tu byla připravena velká 
jáma s hašeným vápnem na 
stavbu. Po únorovém pře-
vratu v roce 1948 se však 
radikálně změnily priority, 
a místo kostela posloužilo 
vápno na stavbu družstevní-
ho kravína. 

ve dvoře byly postup-
ně zbourány všechny staré 
budovy i mohutná zeď a ze 
sýpky zůstalo pouze mohutné 

klenuté sklepení. Po mnoha 
letech a stavebních úpra-
vách (zvýšení podlahy asi o 1 
metr) vznikla ve sklepení sty-
lová podzemní vinárna. nad 
ní byla postupně vybudována 
i budova restaurace, později 
dnešní pizzerie Sýpka.

jediný objekt, který přežil 
v původním stavu všechna 
složitá období, je stará pan-
ská studna, která leží v za-
padlém koutě bez povšimnu-
tí. nachází se v areálu, který 
byl původně dětskou školkou, 
odborným učilištěm a nyní 
je v majetku depozitáře Mu-
zea jihovýchodní Moravy, za 
budovou trafostanice. Po-
mineme-li kostel, kapličky 
a kamenné kříže, je to vlastně 
jediná zachovaná stavební 
památka v obci. Studna po-
stupně chátrá, padá z ní omít-
ka a větrací komínek smutně 
klopí na stranu. Čeká, jaký 
bude její další osud. Snad se 
jí někdo ujme a tuto stařičkou 
památku zachová.  

 v. JaníČeK

OtrOkOvické
nOviny10

otrokovice - Střed Otrokovic 
začne měnit svou tvář. V Ji-
ráskově ulici začalo v těchto 
dnech Muzeum jihovýchodní 
Moravy se stavbou nových pro-
stor pro své depozitáře. Moder-
ní přístavba stávajícího objektu 
se připravuje již od roku 2009 
a pro muzeum půjde o největší 
letošní investiční akci.

investorem celé akce je zřizo-
vatel muzea, tedy Zlínský kraj, 
a náklady na novou přístavbu 
depozitáře jsou vyčísleny na 
32 103 000 korun. „Jde o první 
etapu celého komplexu, na kte-
rou naváže ještě etapa druhá, ve 
které bude postaven ještě jeden 
přístavek ke stávajícímu objek-
tu,“ uvedl hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák. 

V konečné fázi tak muzeum 
bude mít k dispozici moderní 
prostory s vnitřním mikrokli-
matem, které výrazně prodlouží 
životnost uskladněných před-
mětů. „Měli bychom zde po 
dokončení soustředit předměty 
z nevyhovujících podmínek 
depozitářů na Ploštině, v Ja-
roslavicích či Malenovicích,“ 

vysvětlil vedoucí konzervátor 
MJVM karel Šindel.

Depozitář kromě papírových 
fondů, etnografického a arche-
ologického materiálu, kera-
miky nebo různých produktů 
dřevovýroby musí pojmout 
i hodně velké předměty. „Jde 
například o obuvnické stroje, 
staré vybavení domácností, ale 
třeba i zemědělské pluhy nebo 
povozy. Nové prostory pomo-

hou toto dědictví minulosti 
uchránit před korozí, plísněmi, 
dřevokaznými houbami i hmy-
zem,“ dodal konzervátor.

Přístavba soustředí většinu 
sbírkových předmětů na jedno 
místo a navíc do bezprostřed-
ní blízkosti konzervátorského 
pracoviště muzea. 

Nové prostory by měly za-
čít sloužit již v průběhu dubna 
příštího roku.  (red)

v otrokovicích vyroste nový muzejní depozitář

vizualizace nového depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy.
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Inzerce

hudební výchova je pro děti, 
jež navštěvují ZŠ T. G. Ma-
saryka, každodenní součás-
tí.  Setkávají se s ní nejen v 
hodinách hudební výchovy, 
ale také na řadě akcí, jež pro 
ně škola pořádá. každoročně 
jsou pro děti 1. až 9. ročníku 
organizovány výchovné kon-
certy v budově Filharmonie 
Bohuslava Martinů ve Zlíně. 
Letos jsme měli možnost na-
vštívit tyto koncerty v krás-
ném prostředí nového kon-
gresového centra. Představení 
bylo obohaceno videoprojekcí 
a koncipováno jako pohádko-
vé vyprávění doplněné kos-
týmními převleky pana diri-
genta Miloše Machka. 
Pro děti během školního roku 
organizujeme vystoupení 
cimbálové muziky Réva, ka-
pely Marbo, rockového sboru 
Svatý Pluk. 

Děvčata a chlapci i. stupně 
mají možnost navštěvovat dva 
soubory – Zvoneček a Dře-
váček.  Ve Zvonečku zpívají 
lidové, umělé, trampské a po-
pové písně, hrají na nástroje 
z Orfova instrumentáře a svůj 
zpěv u většiny písní doprová-
zejí tancem. Vystupují v krás-
ných červených tričkách, jež 
škola pořídila ze sponzor-
ských darů přátel školy. Ve 
folklorním souboru Dřeváček 
děvčata a chlapci zpívají, reci-
tují a tančí s písněmi a říkadly 
z oblasti Valašska a Slovác-
ka. Děti vystupují v lidových 
krojích.  Oba soubory školu 
v průběhu roku velmi dobře 
reprezentují – na Rozsvěcení 
vánočního stromu, vánočních 
trzích, družebním setkání 
s dětmi a pedagogy v Dubnici 
n. Váhom, Otvírání náměstí, 
charitativním koncertě pro 
Sdružení Šance. Zvoneček 
a Dřeváček zpívají i pro radost 
ostatním dětem  při řadě škol-
ních akcí – vánoční zpívání, 

charitativní bazárek pro adop-
tivní holčičku, masopustní rej, 
předprázdninová rozloučení. 

Stalo se u nás již tradicí po-
řádat pro děti pěvecké soutě-
že. Ti nejlepší pak postupují 
do Otrokovické notečky, která 
se koná v dubnu v prostorách 
hudebního sálu ve Společen-
ském domě a kde jsou vítěz 
a vítězka  slavnostně koruno-
váni. Do této soutěže se mo-
hou přihlásit děti z Otrokovic 
a širokého okolí. V loňském 
školním roce princeznovskou 
korunku získala Lenka Vy-
chodilová, po jejím boku jako 
princ stál na pódiu Vít Ligr, 
oba žáci třetí třídy naší školy. 

Škola pořádá pravidelně 
slavnostní akademie, besídky 
pro rodiče, slavnostní roz-
loučení žáků devátých tříd. 
Na všech těchto akcích děti 
zpívají, tančí, hrají na  nástro-
je. Pestrost forem, které při 
hudebním vzdělávání nabízí 
naše škola, je veliká. každý 
má možnost vybrat si právě tu 
oblast, která je mu nejbližší. 
Ostýchá-li se někdo zpívat? 
Nevadí, bude z něj jednou tře-
ba dobrý posluchač. hudba se 
stala naším každodenním spo-
lečníkem. Přináší nám  radost, 
uvolnění,  psychickou pohodu 
a klid. a na závěr mi dovolte 
uvést citát české spisovatelky 
Boženy Němcové: „hudba je 
sladká, líbezná mluva, každé-
mu srdci srozumitelná.“

Pedagogové se účastní pravi-
delně seminářů a vzdělávacích 
kurzů zabývajících se moder-
ními způsoby výuky v oblas-
ti hudební výchovy. Získané 
poznatky bezprostředně apli-
kují v praxi. Všichni učitelé  
i. stupně ve svých hodinách 
hrají na hudební nástroje (kla-
vír, klávesy, kytara, housle, 
akordeon, flétna atd.)

hana ZvoníČKová,  
ZŠ t. G. M.

setkání s paní hudbou

Již se stává tradicí, že Den Země je u nás spojen s aktivitami, které 
pomáhají utvářet u žáků kladný vztah k přírodě, k okolí svého 
města, a také se snažíme stále rozšiřovat environmentální znalos-
ti našich žáků. Počasí již od rána slibovalo pěkný den, a tak se 
všichni těšili, co je čeká.

Letos jsme připravili různé exkurze, soutěže i vycházky. Žáci 
devátých ročníků připravili pro své spolužáky z 1. tříd spolu s vy-
učujícími přírodovědné úkoly, které prvňáčci plnili na stanoviš-
tích na zahradě naší školy.

Děti ze 2. a 3. ročníků se vydaly na vycházku ke Svaté vodě, 
kde vyčistily studánku a potom plnily v terénu připravené úkoly 
ve skupinkách. Žáci 4. ročníků se rozjeli do Starého Města do 
firmy kovosteel, která připravuje skvělé výukové programy. Ten-
tokrát na téma Elektroodpad. Žáci absolvovali prohlídku celého 
areálu i návštěvu dílny, kde se rozebírá el. odpad. Páťáci navští-
vili Zoo Zlín, kde se účastnili výukového programu spojeného 
s exkurzí, a byli nadšeni. Šesté ročníky prošly exkurzí do ČOV 
v Otrokovicích a na základě získaných informací pak tvořily pro-
jekt, který se týkal problematiky vody a otázek týkajících se ne-
šetrného zacházení s touto cennou tekutinou. Nejdále si vyšlápli 
sedmáci a osmáci, kteří se snažili při exkurzi na městské sklád-
ce pochopit problematiku skladování odpadů. Svou cestu spojili 
s prohlídkou parku u zámku v Pohořelicích, kde určovali druhy 
vzácných stromů.

Dopoledne rychle uběhlo, sluníčko nezklamalo, a tak se den 
podařil. chtěli bychom poděkovat touto cestou ochotným průvod-
cům jak v ČOV, tak i na městské skládce.

Mgr. Kateřina sKochová

Z redaKČní pošty

Jak si správně napustit bazén?

den Země v Zš t. G. Masaryka
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hokejoví mistři

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
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Dva dorostenecké mistry České 
republiky v ledním hokeji má 
město Otrokovice. David Pape-
žík a Jan Strojil (na snímku zle-
va) z Otrokovic totiž v barvách 
zlínského hokejového týmu Ri 
Okna dokázali spolu s dalšími 
spoluhráči při závěrečném tur-
naji čtyř nejlepších celků starší-
ho dorostu v ledním hokeji ve 
Velkých Popovicích získat zla-
tou medaili. Finálového klání se 
zúčastnily týmy Litvínova, Par-
dubic, Vítkovic a Zlína. hrálo 
se systémem každý s každým, 
kdy dorostenci postupně pora-
zili Pardubice 2:0, Vítkovice 
3:2 a Litvínov 4:2, a stali se mi-
stry ČR ve své kategorii.  (red)

O další tři medaile rozšířila svoji 
sbírku cenných kovů otrokovic-
ká plavkyně Beáta Polišenská. 
V třetím kole Světového poháru 
v polském Štětíně uspěla v zá-
vodě na 50, 100 a 200 metrů 
v disciplíně Bi-FiNS (disciplí-
ny v krátkých ploutvích). Na 
delší trati vybojovala stříbrnou 
medaili, v kratších  závodech 
obsadila bronzovou příčku. 
Junioři závodící v ploutvovém 
plavání a rychlostním potápění 
změřili své síly v olympijském 
bazénu. Závody na 100 a 200 
metrů zvládla Beáta Polišenská 
zaplavat v osobních rekordech. 
„Trať na 100 metrů uplavala 
za 53:44 sekundy, při dvouset-
metrové trati měla čas 1:57,19. 
Svými výsledky si upevnila no-
minaci na mistrovství Evropy,“ 
řekl předseda TZP Nemo Zlín 
a její otec Petr Polišenský.
Ze Zlínského kraje byla Beáta 
Polišenská jedinou závodnicí 
třetího kola Světového poháru. 
V celkovém hodnocení výsled-
ků Světového poháru je šest-
náctiletá plavkyně průběžně na 
třetím místě.

Bronzovou medaili vybojovali ve finálovém turnaji Mistrovství 
České republiky U14 ve futsale žáci fotbalové Jiskry Otrokovice. 
Do turnaje se probojovali v dlouhodobé soutěži, kde se utkalo šest 
týmů každý s každým, a to hned dvakrát. Skvělými výkony mladé 
naděje Jiskry 9x vyhrály, 2x remizovaly a 1x prohrály se skórem 
51:11 a ziskem 29 bodů si zajistily účast ve finále. Pochvalu za-
slouží všichni hráči. Velkou zásluhu na úspěchu má spolu s tre-
néry Liborem Zapletalem a Radkem Šímou také hubert Dvořák, 
který byl na MČR vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.  (red)

polišenská přivezla 
ze sp tři medaile

žáci fotbalové Jiskry jsou třetí v Čr sportovní halu ozdobili tanečníci

viktoria má díky přípravce zlatý pohár

dětská policie neměla slitování, „valda” ale kontrolou prošel

Při dovozu komPletního vozidla na likvidaci 
bude Při vydání Protokolu vyPlaceno 500 kč!

Výborného výsledku dosáhli hráči starší přípravky Fc Viktoria 
Otrokovice, kteří koncem dubna vyhráli fotbalový turnaj starších 
přípravek ve Zlechově u Uherského hradiště. Sportovního klání se 
účastnilo 10 kvalitních regionálních týmů, ve finále porazili Otro-
kovičtí žáky ze Starého Města 2:0 a získali vítězný pohár.  (kra)

Mistrovství ČR družstev ve standardních a latinskoamerických 
tancích a Český pohár juniorských formací se uskutečnily ve 
sportovní hale na Štěrkovišti v Otrokovicích.
„Otrokovice nikdy v minulosti nehostily tak významnou akci ta-
nečního sportu, proto zde patří poděkování organizátorům této vr-
cholné akce za to, že vidí naše město jako atraktivní a dynamicky 
se rozvíjející municipalitu nabízející kvalitní podmínky pro sport, 
kulturu i další volnočasové aktivity,“ uvedl místostarosta Otroko-
vic Milan Plesar, který celou akci zahajoval. (red)

Sportovce města Otrokovice za rok 2010 Pavla Valouška zastavila při tradiční akci „Dětská policie“, 
společná hlídka policistů a dětí ze ZŠ T. G. M. Mistr ČR se podrobil kontrole dokladů i dechové zkouš-
ce (předtím mu radar naměřil 49 km/hod.) a za to, že neporušil zákon, dostal od dětí malou odměnu. 
Nakonec došlo i na krátkou neplánovanou autogramiádu.   (kra), foto Michal Kratochvíl

házenkářky do Interligy?
celkově třetí místo v 1. lize há-
zené vybojovaly v sobotu hráč-
ky TJ Jiskra Otrokovice, když 
na domácí půdě porazily olo-
moucké juniorky. Díky tomu-
to umístění mají otrokovické 
házenkářky šanci, že by mohly 
postoupit do interligy, ovšem 
o tom rozhodnou až nejbližší 
dny. Ve hře je totiž několik 
faktorů, jako odmítnutí postu-
pu celků z prvního či druhého 
místa i zajištění výrazných fi-
nančních prostředků pro účast 
v interlize.   (red)
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

cihelné pásky na
obklad 

Baťových domků
4. 5.–31. 7. - akČNÍ cENa: 1 m2 za 290 Kč s DPH
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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!

 84O 111 177

k03-80x80_CMYK.indd   1 17.2.2011   12:34:00
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TJ Jiskra Otrokovice – odbor SPV 
 

 ve spolupráci s T.J. Sokol Otrokovice a městem Otrokovice 

Vás zvou na 

 
 

 
 

sobota 21.5.2011 ve 13:00 
 
 
 

přijďte povzbudit vystupující, udělit diváckou cenu a prožít příjemné odpoledne 
vstupné 30 Kč 

Na tři stovky mladých fotba-
listů z ČR a Slovenska změři-
lo síly první květnový víkend 
v rámci XVi. ročníku mezi-
národního fotbalového turnaje 
přípravek „O pohár osvoboze-
ní města Otrokovice.“ 

Místem největšího venkov-
ního mezinárodního mládež-
nického turnaje v regionu ko-
naného pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje Stanislava 
Mišáka byl areál Nového sta-
dionu v Otrokovicích. cestu si 
tam  našli nejen mladí sportov-
ci a jejich trenéři či rodiče, ale 
také spousta fanoušků mládež-
nického sportu. V rámci páteč-
ního slavnostního zahájení me-
zinárodního turnaje zpříjemnil 
atmosféru přílet vrtulníku, kte-
rý přivezl kromě dobrého po-
časí také maskota Ronalda Mc 
DONaLDa, který bavil všech-
ny účastníky akce. Zahájení 
zpestřily také dva vystavené 
sportovní rally vozy i tři osobní 
auta od společnosti TOyOTa 
T-MOTOR Zlín. Samotného 
zahájení turnaje se ujali ředitel 
turnaje a otrokovický místosta-
rosta Milan Plesar, předseda 
krajského fotbalového svazu 
Zlín Vlastimír hrubčík, ředitel 
TJ Jiskra Otrokovice Zdeněk 
Janda a hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák, který za 
mohutného povzbuzování mla-
dých fotbalistů provedl zahajo-
vací výkop turnaje.

„Jsem velmi rád, když vidím 
tolik mladých fotbalistů, jejich 

rodiče a fanoušky pohromadě 
při této mládežnické sportovní 
akci. Tento turnaj jsem před 
lety zahajoval ještě jako sta-
rosta Otrokovic a již tehdy byl 
o tuto akci velký zájem ze stra-
ny mladých sportovců. Letoš-
ní ročník akce nejenže skvěle 
propaguje Zlínský kraj a měs-
to Otrokovice, ale také podle 
ohlasů většiny účastníků snese 
srovnání s obdobnými meziná-
rodními turnaji v holandsku, 
itálii, Německu či Francii,“ 
přiblížil hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák.  

celkovým vítězem putov-
ního poháru se součtem umís-
tění mladší a starší příprav-
ky stali mladí fotbalisté Fc 
Tescoma Zlín. Jednotlivými 
vítězi se v kategorii mladší 
přípravky stala Lokomotíva 
Trnava, druzí skončili fot-
balisté Tescomy Zlín a třetí 
místo obsadily mladé naděje 
z Vítkovic. Ve starší příprav-
ce zvítězil tým 1. Fc Slovác-
ko, druhá Tescoma Zlín a třetí 
Fotbal Frýdek-Místek. Fotba-
listé pořádající Jiskry sice ne-
zasáhli do bojů o přední příč-
ky, ale v turnajovém systému 
„každý s každým“ získali 
cenné zkušenosti, když talen-
tem domácích fotbalistů byl 
vyhlášen nadějný adam Brš-
lica. cenu ředitele turnaje pak 
získal mladý talentovaný hráč 
starší přípravky Fotbalu Frý-
dek-Místek Michal kubáň.  

Na uskutečnění této vý-

znamné mezinárodní mlá-
dežnické akce mají kromě 
obětavosti pořadatelů z řad 
fotbalové Jiskry, hejtmana 
Zlínského kraje MVDr. Sta-
nislava Mišáka a města Ot-
rokovice významný podíl 
také reklamní partneři. Byli 
jimi continental, EUROVia, 
TOMa, Mc DONaLD´S, 
Pozemní stavitelství Zlín, 
První Otrokovická Stavební, 
Stavyma, Toyota T-Motor 
Zlín, hart Press, Tc Servis, 
Zlín aircraft, Metalšrot Tlu-
mačov, EMS Elektro, hos-
půdka u Zvona, Sportcentrum 

apollo, B-projekting, Epuz, 
hotel Baťov, hotel atrium 
a kamenolom Žlutava, SOL 
ViP Solná jeskyně Otroko-
vice, ENJOy English - jazy-

ková škola Martina Stehlíka. 
Mediálními partnery akce 
byli Televize Slovácko, RTa 
Zlín, Otrokovické noviny 
a Radio Zlín.  (red)

Mezinárodní srovnání vyznělo nejlépe pro mladé fotbalisty Fc tescoma Zlín

Jiří Gach vystřílel olympijské místo pro Čr

Mladší přípravka pořadí:
1. Lokomotíva Trnava 
2. Fc Tescoma Zlín
3. Fc Vítkovice
4. 1. Fc Slovácko
5. Fotbal Třinec
6. Fotbal Frýdek-Místek
7. Sk han. Slavia kroměříž
8. TJ Jiskra Otrokovice
9. Sk Louky

starší přípravka pořadí:
1. 1. Fc Slovácko
2. Fc Tescoma Zlín 
3. Fotbal Frýdek-Místek
4. Lokomotíva Trnava 
5. Fotbal Třinec
6. TJ Jiskra Otrokovice 
7. Sk Louky
8. Sk han. Slavia kroměříž
9. Řetězárna Česká Ves

peking - Vynikajícího úspěchu 
dosáhl na Světovém poháru bro-
kových střelců v Pekingu otro-
kovický střelec Jiří Gach. Třetím 
místem v trapu (střelba na umě-
lé holuby) zajistil pro Českou 
republiku účastnické místo na 
olympiádě v Londýně. Gacha při 
cestě na Dálný východ podpořilo 
i město Otrokovice. O účasti ot-
rokovického střelce na Oh roz-
hodne státní trenér, ale pravidlem 
je, že o olympijské medaile mají 
nárok bojovat jen ti, kteří si účast 
sami vystříleli.  (kra)

jiří Gach (vpravo) na stupních vítězů při Světovém poháru v čínském Pekingu.

Domácí, pořádající oddíl mezinárodního turnaje reprezentovali žáčci v modrožlutých dresech.
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