
Věhlasný český chirurg Prof. MUDr. Pavel Pafko 
DrCs, navštívil v neděli Otrokovice v rámci charitativní 
akce Na kole dětem. Světoznámý lékař se připojil k boku 
vyhlášeného cyklisty na velkém kole Josefa Zimovčáka. 
Akce má pomoci onkologicky nemocným dětem, které díky 
spojení organizátorů s nadacemi velkých nemocnic mohou 
využít pobytu v přírodě. Cyklistický peloton má projet na-
příč Českou a Slovenskou republikou a zastavit se ve větších 
městech, kde propaguje pomoc nemocným dětem.
 (kra), foto Michal KratochVíl

Měsíčník obyvatel města Otrokovice

17. června 2011
číslo 6 - ročník 21
zdarma - neprodejné

®

  úVodní sloVo

Milí spoluobčané,
po roce se opět blíží čas, který je námi všemi, 

zvláště pak dětmi, tolik očekávaný. období letních 
prázdnin nám přináší odpočinek v podobě tuzem-
ských i zahraničních dovolených. V červnu nás ale 
čeká ještě řada důležitých událostí. 

Závěr měsíce, který se nezadržitelně blíží, bude 
patřit školákům. 30. červen není v kalendáři nijak 
zvýrazněn, přesto je pro žáky a studenty téměř tím 
nejdůležitějším v roce. Je to den, ve kterém bude 
zhodnocena jejich celoroční práce ve škole, při 
studiu. Jistě bude plno těch, kteří půjdou domů 
s nadšením a touhou ukázat, jakých výsledků do-
sáhli. některá vysvědčení však nemusí obsahovat 
jen pěkné známky a mohou přinášet zklamání žá-
kům i rodičům. Každý není nastaven pro vynika-
jící výsledky ve školních disciplínách, může být 
však šikovný v jiné oblasti činnosti, které se bude 

v budoucnu věnovat. Milí rodiče, jistě budete při-
stupovat ke svým dětem shovívavě a namísto trestů 
a pokárání zvolíte povzbuzení, aby děti ve svém 
snažení neztratily motivaci, ale naopak byly nabu-
zeny k lepším výsledkům. spolu s koncem školního 
roku vstupují deváťáci i absolventi středních a vy-
sokých škol do další životní etapy. Všem ze srd-
ce přeji mnoho úspěchů a štěstí v jejich počínání. 
současně patří mé poděkování také kantorům, kte-
ří své svěřence aktivně provázejí cestou vzdělávání 
a předávají jim cenné znalosti a zkušenosti.

Máme před sebou jedno z nejkrásnějších období 
roku. Milí spoluobčané, přeji Vám klidné proži-
tí dovolené naplněné mnoha nezapomenutelnými 
zážitky. Věřím, že chvíle volna Vás nabijí energií 
a dodají chuť do života. 

Mgr. Jaroslav Budek,
starosta města otrokovice 
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Profesor Pafko navštívil otrokovice

870 let
první písemné zmínky o Otrokovicích

Mimořádně příznivou zprá-
vu má pro rodiče předškol-
ních dětí otrokovická radnice. 
Kvůli nedostatečné kapaci-
tě mateřské školy se vedení 
města rozhodlo rozšířit před-
školní zařízení tak, aby uspo-
kojilo zájmy maximálního 
možného počtu rodičů, kteří 
sem své ratolesti přihlásili. 
Nejpozději od letošního října 
tak zahájí provoz tři nové tří-
dy Mateřské školy Otrokovi-
ce, které poskytnou kapacitu 
přes osmdesát dětí.

Nové pracoviště MŠO 
vznikne v pavilonu e Zá-
kladní školy Trávníky, který 
byl doposud využíván pro 
potřeby školní družiny. Aby 
vše vyhovovalo příslušným 
předpisům, budou zde nutné 
stavební úpravy. Výhodou 
a důvodem pro zvolení této 
varianty je využití zázemí zá-
kladní školy, které bude moci 
po drobných úpravách sloužit 
také MŠO. Jedná se zejména 
o jídelnu a školní zahradu na-
bízející prostor pro dostateč-
né venkovní vyžití dětí. Ná-
klady na rozšíření počtu tříd 
v MŠO jsou 4,2 milionu ko-
run. O možnostech financo-
vání nových tříd MŠO jednal 
starosta města Otrokovice Ja-
roslav Budek také s ředitelem 
společnosti Barum Continen-

tal Liborem Lázničkou. Díky 
vstřícnému přístupu a po vzá-
jemné dohodě poskytne Ba-
rum Continental částku 370 
tisíc korun na vybavení jedné 
třídy.

Otrokovičtí radní se ihned 
po volbách intenzivně zajíma-
li o chod MŠO a její kapacitní 
možnosti. K dnešnímu dni na-
vštěvuje MŠO 534 dětí rozdě-
lených do 20 tříd, a přesto, že 
s šesti odloučenými pracovišti 
je otrokovická školka jednou 
z největších v kraji, zájem ro-
dičů o přijetí dítěte převyšuje 
možnou nabídku „Podporu 
mladým rodinám s dětmi po-
važujeme za zcela zásadní. 
Současná nelehká doba staví 
rodinu před velký úkol, kte-
rým je nutnost spojení pra-
covních a osobních povinnos-
tí. K pokrytí všech nákladů, 
které představuje spokojený 
chod rodiny, je nezbytné zís-
kání i udržení zaměstnání. 
Proto je třeba, aby ve městě 
fungovaly instituce, které ro-
dičům s péčí o dítě pomohou. 
K tomu je zde Mateřská škola 
Otrokovice. Pro zvýšení její 
kapacity a uspokojení co nej-
většího počtu žadatelů jsme 
zvažovali hned několik vari-
ant. Nakonec jsme zvolili tu 
nejefektivnější, která umož-
ní zřídit co nejvíce nových 

míst,“ vysvětlil starosta města 
Otrokovice Jaroslav Budek 
s tím, že rada města nejdříve 
uvažovala o rozšíření MŠO 
o jednu třídu, ale nakonec se 
radní přiklonili k řešení s vy-
budováním tří nových tříd 
a přijetím více než osmdesáti 
přihlášených dětí.

„Jsem nesmírně rád, že jsme 
nakonec všichni našli shodu 
na řešení této situace a roz-
šířením kapacity mateřské 
školky na tři třídy dokážeme 
přijmout více než osmdesát 
dětí. Bylo nutné v poměrně 
krátkém čase nalézt nejen fi-
nanční zdroje, ale také spustit 
realizaci potřebných legis-
lativních kroků směřujících 
k naplnění společného cíle, 
což je nyní před námi. Všech-
ny kroky a procesy nyní či-
níme tak, abychom měli pro 
děti nejpozději v říjnu připra-
veny nové prostory, jídelnu 
i školní zahradu. rozšíření 
kapacity Mateřské školy Ot-
rokovice spolu s úlevou po-
platku za svoz komunálního 
odpadu pro děti do tří let věku 
vnímám jako důležité kro-
ky v podpoře mladých rodin 
s dětmi v našem městě,“ uza-
vřel místostarosta Otrokovic 
Milan Plesar. 

lenka KruPKoVá, 
tisková mluvčí města otrokovice

Mateřské škole otrokovice 
letos přibudou tři nové třídy 
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Poslední školní měsíc je ve znamení sportovních i kulturních akcí

předškoláci si pod dohledem svých budoucích učitelek a za dozoru maminek zahráli spousty her.

Početná výprava otrokovických základních škol se 
7. června zúčastnila mezinárodních atletických zá-
vodů v partnerském městě Dubnici nad Váhom. Po 
loňském vítězství, kdy otrokovické základní školy 
postavily společné reprezentační družstvo Otroko-
vic, startovaly v letošním 8. ročníku Memoriálu 
Marty Herdovej v atletice samostatně. I tak jsme 
se v mezinárodní konkurenci dubnických základ-
ních škol a maďarského Vácu neztratili a promluvi-
li alespoň do medailových pořadí v individuálních 
disciplínách. 

Z nejhodnotnějších VýsledKů:
nejmladší žákyně: 60 m - 2. Baranová Kateřina, ZŠ 
T. G. M., 8,92 s; skok daleký - 1. Honzíková Marti-
na, ZŠ T. G. M., 379 cm; skok vysoký - 1. Baranová 
Kateřina, ZŠ T. G. M., 136 cm; kriketový míček - 1. 
Husková Barbora, ZŠ Mánesova, 42,65 m.
Mladší žákyně: 600 m - 1. Vyčánková Helena, ZŠ 
Mánesova, 1:49,21 min.; skok daleký - 2. Oubělická 
Tereza, ZŠ Mánesova, 387 cm; kriketový míček - 1. 
Jašková Lucie, ZŠ Trávníky, 54,92 m; štafeta 4x60 m 
2. ZŠ Mánesova (Bantová Kristýna, Oubělická Tereza, 

Vyčánková Helena, Pompová Ludmila), 34,92 s.
Mladší žáci: 600 m - 2. Čevela Ondřej, ZŠ T. G. M., 
1:41,79 min.
starší žáci: 300 m - 1. Janovský Petr, ZŠ Máneso-
va, 40,95 s; 1km - 1. Hradila Daniel, ZŠ Mánesova, 
3:04,59 min.
Všem závodníkům bych chtěl touto cestou poděkovat 
za vzornou reprezentaci školy a města. Poděkování 
patří i městu Otrokovice, které zajistilo dopravu spo-
lečným autobusem.
 Vlastimil BuKoVjan

společné foto výpravy otrokovických základních škol do partnerského města Dubnica nad Váhom.

V naší Základní škole Trávníky Otrokovice 
jsme v rámci projektu Těšíme se do školy 
uskutečnili v jarních měsících tři zábavná 
odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče. 
V březnu si předškoláci ve skupinách pod 
vedením učitelek hráli na pejsky a kočičky, 
cvičili, zpívali, vyráběli bubliny, kreslili a 
poznávali své nové kamarády. rodiče se 
mezitím zúčastnili besedy se školní psycho-
ložkou a s výchovnou poradkyní na téma 
předškolní věk a školní zralost. 

V květnu, na druhém odpoledni, se děti 
opět ve skupinách pod vedením učitelek 
staly herci. Tentokrát ve veršované pohádce 
františka Hrubína O perníkové chaloupce. 
Jako Jeníčci a Mařenky bloudily lesem, 

volaly na ježibabu, zdobily perníčky, spra-
vovaly plot. rodiče se zase zúčastnili in-
formační schůzky na téma domácí příprava 
dětí, kterou si pro ně nachystaly, stejně jako 
v březnu, školní psycholožka a výchovná 
poradkyně. 

Začátkem června jsme předškoláky i je-
jich rodiče provedli naší jedinečnou školní 
zahradou, kde se budoucí prváčci i jejich 
doprovod seznámili hravou formou se vše-
mi biotopy. Po malém občerstvení si domů 
děti odnesly kromě omalovánek i dáreček 
jako vzpomínku na lednový zápis do tráv-
nické školy. 

Milí prváčci, těšíme se na Vás v září! 
Paeddr. hana VyoraloVá

Zábavná odpoledne pro předškoláky Zš trávníky

Velké čokoládové překvapení dostali žáci ZŠ Má-
nesova a Gymnázia Otrokovice ke Dni dětí. Pro všechny 
strávníky připravily paní kuchařky ve spolupráci s pozvanými 
mistry kuchaři a provozovateli tohoto cukrářského zařízení 
dvě čokoládové fontány s pravou belgickou čokoládou. Velká 
fontána, která je největší používanou v Čr, rozehřívala 10 kg 
hořké čokolády a z menší proudilo 5 kg mléčné čokolády. Děti 
si po obědě jako dezert namáčely podle chuti kousky jahod, 
banánů, ananasu a hrozny.  (red)

V Mánesce mlsaly děti z fontány
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Koupaliště nabídne večerní provoz
Krásné letní dny mohou lidé strávit v areálu koupaliště, který 
nabízí nejen vyhřívaný bazén a brouzdaliště s teplotou vody až 
28° C, ale i prostor pro sportovní vyžití. Novinkou pro tento rok 
je rozšíření vybavení pro mládež o hřiště na streetball a pro děti 
o další houpačky. Dospělé potěší ruské kuželky. Novinkou je pro-
dloužení provozní doby ve středu a v pátek do 21 hodiny, a to až 
do 15. srpna.

Příznivci toboganů a koupání v přírodních nádržích mohou na-
vštívit rekreační oblast Štěrkoviště. Kvalita a čistota vody v této 
nádrži celoročně dosahuje nadstandardních parametrů. Dvě dět-
ská brouzdaliště s upravovanou vodou zpříjemní pobyt rodinám 
s malými dětmi. Návštěvníci si mohou půjčit vodní šlapadla nebo 
si na připravených plochách zahrát míčové hry, minigolf, ruské 
kuželky nebo stolní tenis. Pro děti jsou nainstalovány houpačky, 
skluzavky a dětské pískoviště.

MěstsKé KouPaliště:
Dospělí / Děti (do 15 let)                 
Celodenní………………………........................... 55 Kč / 15 Kč
Odpolední (po 15. hod.)………............................. 35 Kč / 15 Kč
Vstupné na 1 hod. ……………............................... 20 Kč / 5 Kč
Permanentka na 10 vstupů……......................... 440 Kč / 100 Kč
Děti do 3 let..............................................................vstup zdarma
Osoby z průkazem ZTP......................................celodenní 10 Kč
rezervace bazénu - soukromé akce
(mimo běžnou otevírací dobu).................................500 Kč/1hod.

Provozní doba koupaliště je od 10 do 19 hodin s možností pro-
dloužení provozní doby a večerního koupání každou středu 
a pátek. Za nepříznivého počasí bude koupaliště zavřeno.

ProVoZní doBa KouPaliště:

reKreační oBlast štěrKoViště:
Dospělí / Děti (do 15 let)                 
Celodenní…………………....................................20 Kč/10 Kč
Děti do 3 let...............................................................vstup zdarma

Vstupné se vybírá pouze za příznivého počasí od 9.00 do 16.30.

aKtuálně Z Města

Více aKtualit na www.otroKoVice.cZ

Proměny a inovativní postupy 
v sociálních službách v Ni-
zozemsku, Velké Británii, 
Slovenské a České republice 
shrnula dvoudenní mezinárod-
ní konference, která se usku-
tečnila minulý čtvrtek a pátek 
v Otrokovické BeSeDĚ. 

Projekt Mezinárodní spolu-
práce v KPSS (Komunitní plá-
nování sociálních služeb) je 
financován z evropského so-
ciálního fondu a státního roz-
počtu od června 2009, avšak 
v rámci partnerství mnoha 
subjektů na lokální úrovni pro-
bíhá již od roku 2005 s cílem 
navázat mezinárodní vztahy 
se zahraničními experty, zís-
kat informace a příklady dobré 
praxe, a díky tomu dosáhnout 
zkvalitňování procesu komu-
nitního plánování sociálních 
služeb, ale i samotného sys-
tému poskytování sociálních 
služeb.

„V rámci KPSS se potře-
by občanů s postupem času 
uspokojují, ale i mění a roz-
víjejí. Proto je plán rozvoje 
sociálních služeb pravidelně 
aktualizován a výstupy analýz 
KPSS jsou dávány do souladu 
s rozvojovými záměry posky-
tovatelů a obcí. Za 5 let KPSS 
bylo vyřešeno 80 podnětů 
týkajících se bezbariérovosti 
a 206 ostatních podnětů. Vel-
mi důležitá je rovněž komuni-
kace se spektrem odborníků, 
kteří pracují s lidmi v nejrůz-
nějších životních situacích,“ 
uvedl otrokovický starosta 
Jaroslav Budek, který v rám-
ci své přednášky promluvil 
o inovativních prvcích v ob-
lasti poskytování sociálních 
služeb s uvedením příkladů 
dobré praxe.

Část konference se pak za-
měřila na poznatky ze studij-
ních cest  do Velké Británie, na 
Slovensko a do Nizozemska. 
Dalšími tématy byly změny 
v oblasti poskytování soci-
álních služeb, jejich dopady 
a srovnání systému sociálních 
služeb v České republice, na 
Slovensku, v Nizozemsku a ve 
Velké Británii. Mezi přednáše-
jící se zařadil místostarosta Ot-
rokovic Milan Plesar, který pre-
zentoval příklady spolupráce 
samosprávy a občanů. „Projekt 
Mezinárodní spolupráce v ko-
munitním plánování sociálních 
služeb přinesl jeho účastníkům 
možnost vidět a srovnat soci-
ální služby v zahraničí včetně 
praxe, a načerpat tak inspiraci 
pro svou práci i další život,“ 
doplnil Milan Plesar.

Některé z přínosů projek-
tu přiblížila eva Kuchařová, 
projektová manažerka sociál-
ního odboru MěÚ Otrokovice. 
„Z příkladů z Nizozemska, kde 
je dáván velký důraz na dobro-
volnictví, se nám podařilo ve 

spolupráci s dobrovolnickými 
organizacemi i zde zorganizo-
vat rozsáhlou kampaň za úče-
lem posílení dobrovolnictví. 
Se vzorem ve Velké Británii, 
kde je důraz na osobní kontak-
ty mezi sociálními pracovníky 
navzájem a jejich užší spolu-
práci v zájmu klienta, jsme 
realizovali dva workshopy 
s názvem Prostor pro setkání,“ 
uvedla eva Kuchařová. 

Zahraničí se stalo vzorem 
i pro místní organizace posky-
tující sociální služby. Sdružení 
Procesia založilo například so-
ciální firmu, která se chce ori-
entovat na zaměstnávání osob 
dlouhodobě nezaměstnaných 
a těžce uplatnitelných na trhu 
práce. Otrokovická pobočka 
Naděje zase rozšířila spektrum 
aktivit klientů, mimo jiné jde 
o vytvoření zookoutku, který 
dává možnost pečovat o zví-
řata a navázat s nimi vztah.  
Současně usnadňuje propoje-
ní s okolní komunitou, neboť 
koutek je častým cílem pro-
cházek rodičů s dětmi.  (red)

Téměř padesátka investičních akcí figu-
ruje v rozpočtu města Otrokovice na rok 
2011 a vyžádá si celkovou sumu finanč-
ních prostředků ve výši 155 milionů ko-
run. V první polovině roku byla zahájena 
realizace osmi velkých projektů, za které 
bylo dosud od počátku roku vydáno nece-
lých 19 milionů korun. 

„Chceme město rozvíjet ve všech 
oblastech, proto jsou mezi investicemi 
zahrnuty kromě nových staveb s bu-

doucím určením široké veřejnosti také 
rekonstrukce zařízení pro seniory, škol 
i mateřské školy. Počítáme také s obno-
vou dopravní infrastruktury, která zahrne 
postupnou rekonstrukci chodníků, lávek 
pro pěší i zlepšení v oblasti městské hro-
madné dopravy. Samozřejmostí jsou no-
vinky ve službách, které by měly zajistit 
především dobrou informovanost občanů 
o dění ve městě,“ uvedl otrokovický mís-
tostarosta Milan Plesar s tím, že největší 

investiční akcí je pro tento rok Veřejný 
sportovně společenský areál Otrokovice 
a zprovoznění velkého sálu Otrokovické 
BeSeDY. Významnou investicí je také 
posílení kapacity Mateřské školy Otro-
kovice, rekonstrukce školního hřiště ZŠ 
Trávníky či cyklostezka podél ul. Dr. e. 
Beneše.

Otrokovice jsou dnes významným 
průmyslovým městem, ve kterém sídlí 
řada podnikatelských subjektů. Mimo 

jiné i největší český exportér pneumatik 
Barum Continental. Právě působení pne-
umatikárny přispívá dlouhodobě k nízké 
míře nezaměstnanosti v celém regionu. 
Činnost radnice je směřována tak, aby 
přispívala k dynamickému rozvoji města 
a jeho vysoké životní úrovni. Jejím cílem 
je vytvářet podmínky pro život občanů 
také podporou podnikatelských záměrů, 
které přinášejí užitek obyvatelům města 
a jsou v souladu s platnými zákony.  (red)

KaPitáloVé Výdaje rozpočet (Kč)

Technické služby - rekonstrukce dětského pískoviště                               150 000

Hasiči Otrokovice - dýchací přístroje                               250 000

Koupaliště Bahňák - bazénový vysavač 120 000

Technologické centrum  města Otrokovice           6 472 000

rOP-Modernizace a vybavení ZŠ T. G. Masaryka - 2 učebny       1 920 000

rOP-Modernizace a vybavení ZŠ Mánesova - 2 učebny   1 920 000

rOP-Modernizace a vybavení ZŠ Trávníky - 2 učebny   1 921 000

SfDI dotované akce 2011 - cyklostezky, chodníky                          8 050 000

ZŠ TGM zlepšení tepelně technických vlastností     50 000

Lávky pro pěší - opravy 500 000

ul. Jungmannova - rekonstrukce veřejného osvětlení       200 000

regulace veřejného osvětlení                      800 000

Laziště - ZTV - studie zastavitelnosti               250 000

rekonstrukce zastávek  linky MHD č. 55             1 500 000

ul. Školní - rekonstrukce parkoviště       900 000

Dětská hřiště - rekonstrukce rok 2011               700 000

Parkoviště - J. Žižky u ZŠ T. G. Masaryka                          700 000

KaPitáloVé Výdaje rozpočet (Kč)

Projekt metropolitní sítě                         40 000

ZŠ Trávníky - rekonstrukce školního hřiště - 1.etapa  2 500 000

MŠ Trávníky - rozšíření kapacity                    4 200 000

rekonstrukce vestibulu Otrokovické BeSeDY – protipožární úpravy         500 000

Obnova mobiliáře města 200 000

Bezbariérové trasy r. 2011                         485 000

ul. Spojovací - rekonstrukce veřejného osvětlení        160 000

Monitoring ovzduší                                150 000

Chodník a parkoviště tř. Spojenců-  stavební úpravy    13 000

rekonstrukce obřadní síně MěÚ                     1 000 000

IVVS - údržba a obnova výstražných zařízení           800 000

OM - výkupy pozemků                                 400 000

Městská hala – studie 1. etapy rekonstrukce, nejnutnější opravy       100 000

Pasportizace městské kanalizace 500 000

Přístupové chodníky - dopravní obslužnost v ul. J. Žižky 38 000

ul. Školní - rek. parkovacích ploch pro invalidy a živič. povrchu 200 000

Výdaje celKeM                          37 673 000

otrokovice: město čilých investic, které budou sloužit především občanům

Konference ukázala význam sociálních služeb

pondělí  10 –19 hod.
úterý  10–19 hod.
středa  10–21 hod.
čtvrtek  10–19 hod.
PáteK  10–21 hod.
sobota  10–19 hod.
neděle  10–19 hod.

Konference se konala v kinosále otrokovické bEsEDY.
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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 do-
sud sloužila jako prodejna a servis výpočetní techniky. Žadatelé 
o pronájem doručí žádosti s uvedením předmětu činnosti a ná-
vrhem 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.

uPOZOrňuJeMe OBČANY, Že

MěstsKý úřad otroKoVice Bude
Ve DNeCH 7. A 8. ČerVeNCe 2011

Z ProVoZních důVodů uZaVřen.
Provozní odbor MěÚ Otrokovice

Městská poliklinika s. r. o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388 
Vyhlašuje 

VýBěroVé říZení na PronájeM 
neBytoVých Prostor

o celkové výměře 190 m2 v přízemí objektu polikliniky, budova 
rehabilitace. 

Jedná se o nebytové prostory se samostatným vchodem, s čle-
něním na několik jednotlivých místností, ve kterých bylo provo-
zováno fitcentrum a sauna. Nebytové prostory obsahují vlastní 
sociální zařízení.

Zájemci o bližší podmínky výběrového řízení na pronájem 
nebytových prostorů, výši nájemného a další informace, se mo-
hou přihlásit u ředitele Městské polikliniky s. r. o. Otrokovice 
na tel. 577 922 228, a to do termínu 22. 7. 2011.

Město Otrokovice Vyhlašuje VýBěroVé říZení na Pro-
nájeM neBytoVých Prostor na tržišti (zkolaudová-
no k účelu užívání pro přípravu a prodej občerstvení), ulice Havlíčko-
va, Otrokovice o celkové výměře 25 m2 za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  
a) minimálně 450 Kč/m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního mě-
síce příslušného čtvrtletí a bude každoročně upraveno o % inflace za 
předcházející rok, které uvádí vždy počátkem roku ČSÚ,    
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebyt. prostor,
3. nezbytnou podmínkou nájemního vztahu je provozování veřejného 
WC nájemcem,
4. účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede navrhovanou výši 
nájemného za m2/rok a účel nájmu,
5. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti doloží kopii živnos-
tenského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
6. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k České správě sociálního zabez-
pečení, finančnímu úřadu a Zdravotní pojišťovně,
7. V souladu s usnesením č. rMO/41/02/11, ze dne 7. 2. 2011, bude 
součástí nájemní smlouvy i závazek, že v pronajímaných nebytových 
prostorech nebudou umisťovány a provozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitými sázkami ve 
smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
8. 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 služ-
by s nájmem spojené a při ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání 
všech závazků, bude tato kauce, případně její úměrná část, pronají-
matelem vrácena nájemci.
9. Ve výběrovém řízení bude vybrána pouze jedna nejvýhodnější na-
bídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena.
10. uzávěrka výběrového řízení: 24. 6. 2011 ve 12.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi rada města Otro-
kovice. Prohlídku předmětných prostor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 602 788 515 (p. Dohnal). Bližší infor-
mace poskytne eva Kadlečíková na tel.: 577 662 317.
Nabídky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení ul. Havlíčkova” na adresu: 
TeHOS, s. r. o., k rukám ředitele,  tř. T. Bati 1255, 765 02 Otroko-
vice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

Projekt „Pracovní aktiviza-
ce“ realizovaný Charitou sv. 
Anežky Otrokovice si Vás 
dovoluje pozvat na regionál-
ní konferenci: 
sPeciFiKa ZaMěst-
nanosti lidí nad 

50 let
 Konference se uskuteční 27. 
6. 2011 od 8.30 do 12.00 ho-
din v konferenční místnosti 
senior c, Otrokovice na 
ulici tř. Spojenců 1840. Účast 
na konferenci je zcela bez-
platná a je možné vystavit po-
tvrzení o účasti a počtu hodin. 
Prosíme o potvrzení účasti do 
24. 6. 2010 na email: ales.ja-
ros@otrokovice.charita.cz či 
mobil 734 435 001.

Z jednání rady města otrokovice dne 16. 5. 2011
rada města na květnovém jednání projednala celkem 42 bodů programu, ke kterým přijala usne-
sení. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

radní města schválili ve funkci jediného společníka účetní závěrky a hospodářský výsledek 
za rok 2010 u městských obchodních společností: Městská poliklinika, s. r. o., Technické služby 
Otrokovice, s. r. o., Otrokovická BeSeDA, s. r. o., TeHOS, s. r. o. 

radní dále schválili uzavření smlouvy o poskytnutí ploch pro umístění sprejových maleb 
v místech, kde lze tyto graffity provozovat legálně. radní schválili dále poskytnutí 150 tisíc 
korun na opravu havarijního stavu venkovních obkladů na městském koupališti. 

rada města schválila také změnu harmonogramu v projektu Městská televize Otrokovice, 
přičemž definitivní rozhodnutí o spuštění televize padne při jednání rady města 18. července 
2011. 

radní naopak neschválili žádost o dotaci na akci Komitétu pro udržování památek z války 
roku 1866 na pomník jezdecké srážky u Střezetic. 

rada města následně schválila poskytnutí daru 15 tisíc korun ve prospěch fC Viktoria Otro-
kovice na dopravu mužstva starších žáků na mezinárodní fotbalový turnaj „29eme Tournoi de 
L´ Aspres“, konaný v červnu 2011 ve francii. 

radní schválili poskytnutí 24 tisíc korun jako úhradu za poskytnutou reklamní plochu na 
novém sociálním automobilu, který bude bezplatně po dobu 6 let využívat Naděje Otrokovice. 
radní na svém jednání dále jmenovali projektový tým pro rekonstrukci dopravního hřiště Tráv-
níky (personální složení je k dispozici na webu města v sekci Dokumenty města, pod odkazem 
usnesení rady). 

rada města schválila také zřízení restauračních zahrádek na pozemcích města u žadatelů Cuk-
rárna Pralinka, Club BONVer a La Pizzeria. 

Ve věci žádosti HerNA BAr SPACe CLuB rada města nesouhlasí s vydáním povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné hry ze strany ministerstva financí, protože bude do-
cházet k narušování veřejného pořádku. rozhodnutí o umístění či neumístění dalších výherních 
hracích přístrojů či videoterminálů je v tomto případě právě na Ministerstvu financí Čr. 

rada města vzala na vědomí informace o postupu provádění stavby zprovoznění velkého 
sálu v Otrokovické BeSeDĚ. radní také schválili rekonstrukci chátrajícího dřevěného objektu 
ve sportovním areálu Trávníky v maximální ceně 210 tisíc korun, který bude nově sloužit jak 
členům volejbalového oddílu, tak veřejnosti využívající městskou in-line dráhu.

Z jednání rady města otrokovice dne 30. 5. 2011
radní se při jednání zabývali 44 body programu, k nimž přijali usnesení. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

rada města schválila ve funkci zřizovatele výroční zprávy o hospodaření městských příspěv-
kových organizací DDM Sluníčko, Mateřská škola Otrokovice, ZŠ Mánesova, ZŠ Trávníky, ZŠ 
T. G. Masaryka a Senior Otrokovice. radní schválili rozšíření Mateřské školy Otrokovice o tři 
třídy s novou maximální kapacitou 84 míst s realizací všech tříd v roce 2011 o předpokládaných 
nákladech 4,2 mil. korun. rada města za zřizovatele jmenovala nové členy školských rad všech 
tří základních škol na území města (personální složení školských rad je k dispozici na webu 
města v sekci Dokumenty města, pod odkazem usnesení rady). 

radní schválili přijetí dotace od Zlínského kraje ve výši 100 tisíc na provoz dopravního hřiště. 
Dále rada města schválila žádost o užívání veřejného prostranství za účelem restaurační za-
hrádky žadateli Cukrárna Harlekýn. rada města vzala na vědomí změnu organizační struktury 
a organizačního řádu v městské organizaci Otrokovická BeSeDA. 

radní také jmenovali projektový tým pro vytvoření nových webových stránek města (jeho 
personální složení naleznete na webu města v sekci Dokumenty města, pod odkazem usnesení 
rady). radní schválili zabezpečení centrálního nákupu elektrické energie formou služeb exter-
ního dohodce v prostředí Českomoravské komoditní burzy Kladno. 

radní schválili také stanovisko města ke koncepci „Aktualizace Generelu dopravy Zlínského 
kraje,“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. 

radní dále schválili vyhlášení 9. ročníku soutěže Naše město v květech a zeleni. Následně 
radní vzali na vědomí odstoupení vítěze výběrového řízení na provozování bufetu a zahrádky na 
Městském koupališti a schválili vítěze výběrového řízení pana Lukáše Dostálka z roštění. Ten 
bude po dobu letní sezóny 2011 provozovat bufet a zahrádku na městském koupališti za cenu 
nájemného 162 tisíc korun.
 ing. Milan Plesar, místostarosta města

Výše poplatku za komunální odpad se neMění. Mnoho do-
tazů v poslední době směřovalo na současnou výši této sazby. 
Proto uvádíme, že sazba poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu je stanovena na 480 Kč Za osoBu po-
platníka na kalendářní rok.

Od tohoto poplatku jsou podle rozhodnutí města osvobozeny 
děti Mladší tří let. Podle vyhlášky to znamená, že dítě 
je od poplatku za komunální odpad osvobozeno do posledního 
dne kalendářního měsíce, v němž dosáhne tří let svého věku.

V praxi to znamená, že rodina za každé nově narozené dítě 
celkem 1 440 Kč za tři roky ušetří (3x480 Kč), nikoliv 
zaplatí navíc, jak se řada občanů domnívala. Každý jiný po-
platník zaplatí za rok 480 Kč, jak je uvedeno výše. Například 
tříčlenná rodina s jedním dítětem mladším tří let zaplatí 960 
korun, jakmile dítě překročí hranici tří let, bude tato částka za 
všechny tři dohromady činit 1 440 korun.

Město také upozorňuje ty, kteří dosud za odpad nezaplatili, 
že poslední možnost doplatit místní poplatek za komunální od-
pad na kalendářní rok 2011 bez sankcí, tedy ve výši 480 korun, 
mají všichni dlužníci nejpozději do 30. června 2011. Po tomto 
termínu bude navýšen o 50 %. (red)

Poplatek za odpad se nemění, slevu mají děti

Prodám letošní med. 1 kg – 
110 Kč. tel.: 776 25 99 33.
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zaostřeno na 
sociální služby

Změny ve vydávání rybářských lístků
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako přísluš-
ný orgán státní správy rybářství, sděluje, že dnem 1. 7. 2011 nabý-
vá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým je novelizován zákon 
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 
stráži a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 
pozdějších předpisů.

Mimo jiné právní úpravy se změna dotýká také pravomocí 
při vydávání rybářských lístků, a to následovně:

Do 30. 6. 2011 vydává rybářské lístky obecní úřad obce s roz-
šířenou působností. Pro náš správní obvod, který zahrnuje katas-
trální území Spytihněv, Napajedla, Žlutava, Halenkovice, Bělov, 
Otrokovice, Kvítkovice, Tlumačov, Pohořelice u Napajedel, Ko-
márov u Napajedel a Oldřichovice u Napajedel, je tímto úřadem 
Městský úřad Otrokovice.

Od 1. 7. 2011 vydávají rybářské lístky obecní úřady obcí s po-
věřeným obecním úřadem, což znamená, že pro katastrální území 
Spytihněv, Napajedla, Žlutava, Halenkovice, Pohořelice u Napaje-
del, Komárov u Napajedel a Oldřichovice u Napajedel je přísluš-
ným úřadem pro vydání rybářského lístku Městský úřad Napajedla 
a pro katastrální území Bělov, Kvítkovice, Otrokovice a Tlumačov 
zůstává příslušným úřadem Městský úřad Otrokovice.

Změna kompetencí se týká pouze vydávání rybářských lístků, 
ostatní povinnosti a pravomoci orgánů státní správy ve věcech 
ustanovování a rušení rybářských stráží, projednávání přestupků 
a záležitostí týkajících se výkonu rybářského práva zůstávají ne-
změněny.

Více informací je možno nalézt na webových stránkách: http://
eagri.cz/public/web/mze/lesy/rybarstvi-a-rybnikarstvi/novela-za-
kona-o-rybarstvi-rybarske.html

Je to již rok, co projekt „Pra-
covní aktivizace“, jenž v part-
nerství s městem realizuje Cha-
rita sv. Anežky v Otrokovicích, 
napomáhá lidem starším 50 let 
ke zlepšení jejich postavení na 
trhu práce. Projekt je financo-
ván především ze zdrojů ev-
ropské unie.

V první etapě projektu bylo 
podpořeno 12 nezaměstnaných 
starších 50 let. Pro jednoho 
účastníka se podařilo vytvořit 
za pomoci Technických služeb 
Otrokovice a firmy Jan Andrý-
sek – Zahrady spol. s r.o. pra-
covní místo.

Od ledna 2011 již realizu-
jeme druhou etapu projektu. 
I zde se úspěšně daří naplňovat 
jednotlivé programy, rekvali-
fikace i klubová setkání v po-
žadovaném počtu. V současné 
době končí dva souběžně rea-
lizované rekvalifikační kurzy 
údržby veřejné zeleně a obslu-
hy vysokozdvižných vozíků. 
Těmito kurzy se druhá etapa 
projektu v podstatě uzavírá.

Nezbytným prvkem projektu 
je kreativní dílna, kde se účast-
níci učí zpracovávat ovčí vlnu 
a vytvářet z ní různé výrobky. 
Vykazuje významný přínos 
účastníkům projektu, neboť 
vedle tvůrčích činností v dílně 
mohou ve skupině sdílet své 
životní zkušenosti, a, jak říkají 
sami, „vypnout a relaxovat“.

Můžeme konstatovat, že 
prospěšnost projektu, která 
se prokázala již v první etapě, 
byla výsledky z druhé eta-
py potvrzena. Účastníci díky 
projektu získávají vyšší kva-
lifikaci, sebevědomí a snad 
i nadhled, čímž se jejich nadě-
je na získání nového zaměst-
nání zvyšuje. Dalším a zřej-
mě nejdůležitějším faktorem 
v nalezení nového zaměstnání 
je samotná motivace účastní-
ků projektu a jejich chuť pra-
covat. 

realizační tým projektu 
„Pracovní aktivizace“ tímto 
děkuje všem účastníkům pro-
jektu za jejich aktivní přístup 
a elán při zapojení do jeho 
jednotlivých částí. Dále je ne-
zbytné  poděkovat partnerovi 
projektu městu Otrokovice 
a všem institucím a zejména li-
dem, kteří se snažili napomoci 
k úspěšné a efektivní realizaci 
celého projektu.

Mgr. aleš jaroš,
koordinátor projektu

Zpátky do práce aneb charitní projekty

Dne 24. května se v prostorách 
Otrokovické BeSeDY uskuteč-
nil již 3. ročník charitativního 
koncertu pro Sdružení Šance. 
Patronem projektu byl starosta 
města Mgr. Jaroslav Budek. 

Diváci měli možnost zhléd-
nout vystoupení dětí z kroužků 
mažoretek, jež vede Bc. Jiřina 
Kovářová, orientální skupinu 
Safira, kterou připravila Lenka 
Navrátilová. Oba kroužky jsou 
organizovány v rámci DDM 
Sluníčko. Dále se divákům 
představily děti ze ZŠ speciální 
a ZŠ praktické se svým pěvec-
kým a tanečním programem. 
Vystoupení připravili PaedDr. 
Marie Prekopová, Mgr. Petr Na-
vrátil, Lenka Gazdová a Dana 
Huslíková. Valašská, slovácká 
říkadla a tance zazněly v podání 
folklorního souboru Dřeváček, 
který vede Mgr. Dana Novotná, 
tři veselé dětské písně zazpívaly 
děti z hudebního souboru Zvo-
neček Mgr. Hany Zvoníčkové. 
Oba soubory působí na ZŠ T. G. 
Masaryka. Klienti otrokovické 
Naděje přítomné diváky zau-
jali svojí zumbou. Vystoupení 
připravila Iveta Bláhová. Ze 
Sportovního klubu Zlín k nám 
zavítala děvčátka se svým čís-
lem v rytmu aerobiku. Nacvičila 
je Simona Hanáková. Na housle 
nám zahrály děti z hudebního 
souboru Šporclata, který vede 
na ZuŠ v Otrokovicích paní Ire-
na Pařenicová. Z této školy se 
nám ještě představila děvčátka 
tanečního oboru s číslem Slu-
neční paprsky, které připravila 
Hana Geržová. 

Pěveckým vystoupením se též 
zapojily do projektu děti ze ZŠ 
Mánesova pod taktovkou Pavla 
Jordána. Součástí letošního pro-
jektu byl prodej výrobků, které 
nám věnovali účastníci kurzu 
Keramika pro dospělé, jež je or-
ganizován Otrokovickou BeSe-
DOu. Dále si návštěvníci mohli 

zakoupit výrobky klientů Nadě-
je. Za finanční příspěvek v rám-
ci dobrovolného vstupného byli 
návštěvníci odměněni keramic-
kými sluníčky a zápichy do 
květináčů, které připravily děti 
z výtvarného oboru ZuŠ pod 
vedením Mgr. Světlany Macá-
kové a Mgr. Marie rakové. 

Novinkou tohoto ročníku 
bylo zdobení perníčků, jež při-
pravila eliška Pohořalá. Velké 
díky dále patří pracovníkům 
BeSeDY za zajištění sálu, Zde-
ně Waserbauerové a Mgr. Sylvě 
Štalmachové za pomoc při or-
ganizaci, dětem a pedagogům 
I. stupně ZŠ T. G. Masaryka za 
vyzdobení a rozmístění plakátů 
po našem městě, elišce Poho-
řalé za výrobu velkého perní-
kového srdce pro malé pacien-
ty, tiskárně Gaspo za vytištění 
plakátů, společnosti Terno Zlín 
za odměny pro vystupující děti, 
dále firmám Lukrom, První ot-
rokovická stavební, Contbau, 
svatebnímu salonu Bonetka za 
finanční přispění. finanční dar 
nám poskytly další dvě otroko-
vické firmy, ale nepřejí si býti 
jmenovány. Výtěžek letošního 
ročníku se vyšplhal na neuvěři-
telných 19 240 Kč, čímž předčil 
veškerá očekávání organizáto-
rů. V sále BeSeDY jej v závě-
ru projektu předal prezidentce 
Sdružení Šance Hertě Mihá-
lové místostarosta Otrokovic 
Ing. Milan Plesar. 

Sdružení Šance pracuje při 
hemato-onkologickém oddě-
lení Dětské kliniky fakultní 
nemocnice v Olomouci a snaží 
se humanizovat náročnou proti-
nádorovou léčbu dětí od počát-
ku nemoci přes její průběh až 
k zapojení do běžného života. 
Jejím cílem je mimo jiné zajistit 
nadstandardní vybavení lůžko-
vé a ambulantní části oddělení, 
pomoci zdravotnickému pra-
covišti zabezpečit diagnostické 

a léčebné pomůcky, přístroje 
a zařízení, zlepšit vzájemnou 
spolupráci rodičů nemocných 
dětí s ošetřujícím personálem 
a rodičů navzájem, pomoci ne-
mocným dětem v době pobytu 
na oddělení a usnadnit jejich ná-
vrat do běžného života či naplnit 
volný čas dětí i rodičů během je-
jich pobytu na oddělení. 

3. ročník charitativního pro-
jektu byl výjimečný nejen vy-
sokou částkou, kterou se nám 
podařilo získat, ale také množ-
stvím vystupujících, dále chutí, 
energií a nadšením, se kterou 
k celé realizaci přistupovali 
všichni, jež se na akci podíleli. 
Všem za to patří velké poděko-
vání. Dovoluji si Vás už nyní 
pozvat na 4. ročník, který se 
uskuteční v květnu 2012 v sále 
BeSeDY. Přijďte a staňte se 
spolu s nastupující mladou ge-
nerací součástí nádherné myš-
lenky, které osud nemocných 
kamarádů není lhostejný. 

Mgr. hana ZVoníčKoVá,
ZŠ T. G. Masaryka 

Koncert pro šanci pomohl dětem nemocným rakovinou krve

K charitativní akci se připojil i soubor Zvoneček pod vedením Hany Zvoníčkové.

nádherné srdce upečené z voňavého těsta připravila a ornamenty 
vyzdobila pro děti z olomoucké onkologie Eliška pohořalá. 
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Město vyšlo vstříc seniorům, v městské hromadné dopravě přibude několik spojů
Vedení města Otrokovice se pravidelně zajímá o pro-
voz městské hromadné dopravy a aktuální potřeby 
obyvatel města. Od 1. července tak vstupují v platnost 
upravené jízdní řády. Novinkou je zavedení nových 
spojů zajíždějících ke společnosti Barum Continental 
i přidání spoje k Senioru. 

V Otrokovicích se změny jízdních řádů týkají přede-
vším linky 55, která pokrývá většinu území města. Na 
její trase se díky požadavkům města podařilo některé 
spoje rozšířit. „Při besedách se seniory jsme zazname-
nali požadavek na zavedení dalšího spoje zajíždějícího 
k budově Senioru B, a to především kvůli lepší dostup-
nosti v době, kdy většina z nich navštěvuje lékaře,“ 
vysvětlil otrokovický starosta Jaroslav Budek s tím, že 
nový spoj zde bude zastavovat vždy v 10.41 hod. v pra-

covní dny a v 10.39 v pracovní dny letního a zimního 
období. Ke dvěma stávajícím spojům se tak přidá jeden 
nový a obslužnost Senioru budou zajišťovat celkem tři 
spoje. 

Další novinkou bude zlepšení dostupnosti MHD pro 
pracovníky společnosti Barum Continental. „Dobrá 
dostupnost při cestě za prací je jedním z důležitých pa-
rametrů. Chceme, aby Otrokovice byly dobře dostup-
né, a to i v okrajových či průmyslových částech, kam 
městská hromadná doprava většinou nebývá směřová-
na. V pracovní dny běžného období budou k Barumu 
zajíždět tři spoje. V letním a zimním období dva,“ uve-
dl starosta Jaroslav Budek.

Změny jízdního řádu jsou spojeny také s letním pro-
vozem, kdy Dopravní společnost Zlín – Otrokovice 

každoročně reaguje na snížení poptávky po službách 
MHD. V důsledku školních prázdnin a dovolených 
totiž klesají počty přepravovaných osob. Tyto změny 
však budou pouze minimální v řádech jednotek minut. 

Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice také při-
pravuje nový vzhled tištěných jízdenek (tzn. všech 
jízdenek mimo těch, které se prodávají v automatech). 
Změní se odstíny barev a tvar šipky, která je na nich 
vyznačena. Jízdenky dosavadního vzhledu zůstávají 
v platnosti a cestující je mohou bez obav dál využívat, 
dokud své vlastní zásoby nevyčerpají. Cena jízdného 
zůstává prozatím stejná. Podoba nových jízdenek bude 
před zahájením jejich prodeje zveřejněna na interneto-
vých stránkách www.dszo.cz, kde jsou aktuální jízdní 
řády i přepravní a tarifní podmínky.  (red)

otrokovice se připojily k národní „cyklochartě”
Podporu cyklistické dopravě 
deklaruje město Otrokovice. 
Starosta města Jaroslav Budek 
tento fakt stvrdil na národ-
ní cyklokonferenci podpisem 
uherskohradišťské charty.
Národní konference zaměřená 
na oblast cyklodopravy a cyk-
loturistiky byla určena pro zá-
stupce státní správy, reprezen-
tanty českých měst i odborníky 
na cyklistickou dopravu. Jako 
čestní hosté se jí zúčastnili 
starosta uherského Hradiště 
Květoslav Tichavský, náměs-
tek hejtmana Zlínského kraje 
a předseda Komise Asociace 
krajů Čr pro dopravu Jaroslav 
Drozd a ředitel Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SfDI) 
Gustav Slamečka. Moderáto-
rem a hlavním organizátorem 
byl národní koordinátor rozvo-
je cyklodopravy v Čr Jaroslav 
Martinek.
První část konference se usku-
tečnila ve dnech 31. května a 1. 
června v uherském Hradišti, 
druhou část konference zamě-
řenou na oblast cykloturistiky 
pak ve dnech 2. a 3. června 
hostily Velké Karlovice. 
Na začátku konference byla 

představena také uherskohra-
dišťská charta, která je novou 
iniciativou pro otevření měst 
cyklistické dopravě. K podpi-
su charty se svým podpisem 
připojilo 13 zakládajících měst 
z celkem 9 krajů Čr, mimo jiné 
Otrokovice, uherské Hradiště 
nebo Pardubice. „Podpisem se 
zavazujeme k podpoře a usilo-
vání o zvýšení podílu cyklistic-
ké dopravy na přepravě ve měs-
tě, odstraňování míst a úseků 
s vysokým rizikem dopravních 
nehod cyklistů, odstraňování 
bariér cyklodopravy, k realiza-
ci a podpoře projektů vedou-
cích k širšímu využití jízdního 
kola při dojíždění do školy či 
do práce, ale i dalších oblas-
tí spojených s cyklistikou,“ 
přiblížil otrokovický starosta 
Jaroslav Budek a dodal, že rad-
nice podporuje vybudování sítě 
cyklostezek dlouhodobě. V po-
sledních dvou letech doznala 
tato oblast podstatného zlepše-
ní, a město tak může nabídnout 
desítku cest určených pro cyk-
listy. Otrokovice investovaly 
do rozvoje a výstavby nových 
cyklostezek na svém území za 
poslední dva roky téměř 35 mi-

lionů korun, přičemž přibližně 
5 milionů korun se podařilo 
radnici získat z dotačních zdro-
jů SfDI. Sportovci tak mohou 
využívat 3km úsek cyklostezky 
podél Baťova kanálu, 850 m 
vyhrazené cyklostezky podél 
tř. T. Bati, 400 m cyklostezky 
v ul. Nerudova a více než ki-
lometrovou novou cyklostezku 
podél ul. K. Čapka. 
V rámci cyklokonference pre-
zentoval konkrétní projekty 
rozvoje cyklodopravy ve městě 
i zkušenosti a budoucí plány 
v oblasti bezmotorové dopravy 
otrokovický místostarosta Mi-
lan Plesar. 
„V letošním roce chceme i za 
pomoci SfDI vybudovat nový 
300m úsek cyklostezky směřu-
jící od přednádražního prostoru 
směrem k sídlišti Trávníky. Na-
víc uvažujeme v následujících 
třech letech postupně dobudo-
vat chybějící 3 km cyklostezky 
podél řeky Dřevnice směrem 
do Zlína až na konec katastru 
našeho města, čímž bychom 
výrazně napomohli k cyklis-
tickému propojení Otrokovic 
a Zlína. Tato investice počítá 
s celkovými náklady kolem 15 

milionů korun, přičemž zbylá 
část trasování, a tím i nákla-
dů, by ležela na bedrech města 
Zlína,” uvedl otrokovický mís-
tostarosta Milan Plesar. 
Největší česká odborná konfe-
rence, která v minulých letech 
otevřela nová témata v cyklis-

tické dopravě i cykloturistice, 
je v letošním roce součástí 
mezinárodního projektu Cent-
ral MeetBike. Kromě výměny 
zkušeností mezi městy a re-
giony České republiky se tak 
naskýtá možnost využít také 
německého know-how.  (kru)

Ve vztahu ke zpoplatnění ne-
dokončeného obchvatu města 
Otrokovice si radnice nechala 
zpracovat statistiku zatíže-
ní kvítkovické křižovatky. 
Výsledná čísla jsou doslova 
alarmující.  Nejzatíženějším 
dopravním uzlem ve městě 
projede denně 30 tisíc vozidel! 
Otrokovická radnice dlouho-
době usiluje o dokončení ob-
chvatu města a v této věci se 
několikrát obrátila také na mi-
nisterstvo dopravy. 

„Tato část rychlostní komu-
nikace je v hojné míře využí-
vána obyvateli celého Otro-
kovicka k jízdám ze severní 
části města směrem na Zlín 
a opačně. To, že tuto komuni-
kaci ke svým jízdám využívají, 
znamená pro ostatní dopravu 
v centru Otrokovic výrazný 
pokles četnosti vozidel, sní-
žení hlukové a smogové zátě-
že a také zvýšení bezpečnosti 
chodců. Dokončení obchvatu 
by této situaci výrazně pomoh-
lo a vozy pokračující směrem 
na uherské Hradiště by se do 
Otrokovic nemusely vracet,“ 

uvedl starosta města Otroko-
vice Jaroslav Budek. Obchvat 
města Otrokovice měl být 
vybudován s cílem odlehčit 
velmi přetíženou dopravu cen-
trem města a odklonit ji mimo 
strategickou kvítkovickou 
křižovatku, která je hlavním 
dopravním uzlem ze směrů 
Přerov, Břeclav a Zlín. To se 
doposud nestalo. Navíc tento 
silniční uzel protíná také že-
lezniční trať Otrokovice – Zlín 
– Vizovice, kde se vzhledem 
k plánované elektrifikaci trati 
dá do budoucna předpokládat 
ještě větší četnost průjezdu 
vlaků a s tím spojená neprů-
jezdnost dotčené křižovatky. 

„Kvůli nedokončené ji-
hovýchodní části obchvatu 
Otrokovic musí Kvítkovice 
každodenně čelit průjezdu 
tisíců nákladních vozidel. 
Z mimoúrovňové křižovatky 
totiž směřuje tranzitní doprava 
po stávající komunikaci zpět 
do zastavěného území města. 
Společně s dopravou opouš-
tějící západním směrem Zlín 
pak v těchto dnech doslova za-

hlcuje následující křižovatku, 
kterou podle posledního pro-
váděného sčítání projíždí více 
než 30 tisíc vozidel denně,“ 
přiblížil místostarosta Milan 
Plesar a dodal, že dokončení 
obchvatu je významnou a pro 
zdejší region bytostně důleži-
tou dopravní stavbou, která by 
měla být nadále posuzována 
a realizována jako samostat-
ný projekt, který bude do bu-
doucna pevným základem pro 
pokračování dnes uvažované 
trasy rychlostní komunikace 
r55.

„Pokračování ve stavbě ob-
chvatu je nejen pro nás, ale 
i Zlínský kraj v oblasti dopravy 
prioritou číslo jedna a i nadále 
budeme společně apelovat na 
ministerstvo dopravy, aby bylo 
v této věci aktivní a každoroč-
ně poskytlo finance na odkupy 
pozemků a nutné přípravné 
práce s cílem co nejrychlejší-
ho dokončení fyzické realiza-
ce pro zdejší region bytostně 
důležité dopravní stavby,“ 
uzavřel místostarosta Plesar. 
 (kru)

Kvítkovickou křižovatkou projede denně 30 tisíc aut
Na nové komunikace, dopravní značky, učební pomůcky i kola se 
v budoucnu mohou těšit návštěvníci dětského dopravního hřiště 
v Otrokovicích. Na nové podobě hřiště i nalezení finančních pro-
středků již nyní pracuje ustavený projektový tým. 

 „V roce 2009 bylo dětské dopravní hřiště převedeno z Centra 
služeb pro silniční dopravu na město Otrokovice. Stav, ve kterém 
jsme hřiště přebrali, nebyl vyhovující, přesto jsme se rozhodli hle-
dat řešení pro jeho obnovu. Významnou měrou hřiště podporoval 
také Zlínský kraj, který i v letošním roce přispěl částkou ve výši 
sto tisíc korun. Dopravní hřiště považujeme za významný prvek 
v dopravní vzdělanosti dětí a vnímáme jeho rekonstrukci jako vel-
mi důležitou pro pokračování dopravní výchovy na školách, a to 
nejen těch otrokovických,“ uvedl místostarosta Otrokovic Milan 
Plesar s tím, že rekonstrukce dětského dopravního hřiště umožní 
pokračovat ve výuce deseti základním a mateřským školám nebo 
handicapovaným dětem. 

Dopravní výchova s využitím dětského dopravního hřiště je zařa-
zena také do činnosti Domu dětí a mládeže Sluníčko jako výukový 
program zájmového vzdělávání. Hřiště ale není určeno jen výchov-
ným institucím. Po předchozí domluvě jej může využívat také ši-
roká veřejnost. „Jedním z našich cílů do budoucna je také rozšířit 
možnosti vstupu veřejnosti v době, kdy nebude probíhat dopravní 
výchova, tak, abychom splnili prvek víceúčelovosti dopravního 
hřiště i pro širokou veřejnost,“ upřesnil Milan Plesar. 

V souvislosti s rekonstrukcí by na hřišti měly přibýt prvky, které 
umožní dětem lépe pochopit užívání například kruhových objezdů 
či pruhů vyhrazených pro cyklisty. „Pokud to bude možné, chtě-
li bychom doplnit výbavu hřiště také o tříkolky nebo šlapací auta. 
Hřiště musí být moderní, aby dětem pomohlo naučit se, jak se mají 
chovat v provozu na pozemních komunikacích,“ dodal místostaros-
ta. Zahájení rekonstrukce je plánováno na rok 2012.  (red)

dopravní hřiště se dočká rekonstrukce

starosta Jaroslav budek při podpisu uherskohradišťské charty.
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otrokovická Beseda vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
DÍVKU OTROKOVIC
(ve věkové kategorii od 11 do 15 let – požadovaného 

věku musí být dosaženo nejpozději k datu 30. 9. 2011)

Přihláška musí obsahovat souhlas zákonného zástup-
ce s účastí dívky v soutěži, dvě fotografie (1x portrét 
a 1x celá postava) a dále její jméno a příjmení, datum 

narození, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail, 
stručný přehled zájmů, dovedností a mimoškolních aktivit. Přihlášky v zalepené 
obálce označené „díVKa 2011“ můžete doručit osobně nebo poštou na adresu: 
Otrokovická BeSeDA, nám. 3. května 1302, Otrokovice 765 02.

Konečný terMín Pro Podání PřihlášeK je 30. Září  2011.

Finále se usKuteční dne 26. 11. 2011 V noVéM 
VelKéM sále otrokovické Besedy.

Partneři soutěže:
rAZIer – roman Zavadilík – VÝrOBA CYKLISTICKÝCH PŘILeB 

OTrOKOVICe
Jaroslav Žůrek – ŽeLeZáŘSTVÍ OTrOKOVICe

Alan Zpěvák
Kosmetické a vlasové studio Dona – Dea

Atelier regulus – radek Klimeš
Czech Stile autoservis - pneuservis

19. června od 15 hodin, náměstí 3. května před oB  
rocKoVý Koncert K eVroPsKéMu dni hudBy

Vystoupí skupiny XanaX, Ocean Avenue, Imortela a host z partnerského města 
Dubnica nad Váhom. Pořádá město Otrokovice a OB.

sobota 25. června, od 8 hodin po celý den, 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.

sobota 25. června, od 9 hodin, nový stadion otrokovice
MeMoriál Petra VyMaZala - fotbalový turnaj celků TJ Jiskra Otro-
kovice, TJ fatra Slavia Napajedla a „Vymazka tým“.
Pořádá oddíl kopané TJ Jiskra Otrokovice.

sobota 25. června, od 9 hodin, 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/.
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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

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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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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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.tkfortuna.
cz. Informace na radek.felcman@tkfortuna.cz nebo na tel. 776 771 323.

PohyBoVé KurZy
JÓGA 
úterý 10.00-11.30
JÓGA 
pátek 17.30-19.00 
reHABILITAČNÍ CVIČeNÍ 
čtvrtek 17.30-18.30 
ZDrAVOTNÍ CVIČeNÍ 
úterý 16.30-18.00 
TAJČI  pro začátečníky 
úterý 19.00-20.30 
TAJČI  pro pokročilé 
úterý 18.00-19.00 
CVIČeNÍ PrO TĚHuLKY NA 
BALONeCH
 středa 17.00-18.00 
CVIČeNÍ NA BALONeCH 
středa 18.00-19.00  
CVIČeNÍ PrO rODIČe
S DĚTMI od 2 let
středa 16.00-17.00

rYTMIKA pro děti od 4 let 
středa 15.00-16.00
HIP HOP pro děti
pondělí 16.00-17,30
HIP HOP pro začátečníky
pondělí 16.00-17.30
HIP HOP pro pokročilé
pondělí 17.30-19.00
čtvrtek 18.30-19.30
MTV DANCe 
čtvrtek 19.30-20.30
TAeBO 
středa 19.00-20.00
SPOrTOVNÍ
SPOLeČeNSKÝ TANeC
pro děti od 5 let
středa 15.30-17.00
TANeČNÍ HODINY
pro mládež
středa 18.00-19.30
TANeČNÍ HODINY
pro dospělé

středa 19.30-21.00

ruKodělné KurZy
KerAMIKA
pondělí 17.30-19.30 
středa 18.30-20.30 
PATCHWOrK pro pokročilé
středa 15.00-18.00 
PATCHWOrK
pro začátečníky
středa 15.00-18.00 

jaZyKoVé KurZy
ANGLICKÝ JAZYK
pro seniory-začátečníci 
pondělí 10.00-11.30
ANGLICKÝ JAZYK
pro seniory-mírně pokročilí 
pondělí 11.00-12.30
ANGLICKÝ JAZYK
pro začátečníky 
pondělí 16.00-17.30

ANGLICKÝ JAZYK
pro mírně pokročilé
pondělí 17.30-19.00
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
pro začátečníky
čtvrtek 18.30-20.00 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
pro mírně pokročilé
úterý 18.30-20.00
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
pro středně pokročilé
úterý 17.00-18.30
ŠPANĚLSKÝ JAZYK
pro více pokročilé
středa 18.00-19.30
NĚMeCKÝ JAZYK
pro začátečníky
středa 17.30-19.00
NĚMeCKÝ JAZYK
pro mírně pokročilé 
pondělí 17.30-19.00
NĚMeCKÝ JAZYK

KONVerZACe  
čtvrtek 18.00-19.30
NĚMeCKÝ JAZYK
obchodní a ekonomická
korespondence
sobota 16.00-17.30
ruSKÝ JAZYK
pro začátečníky
středa 16.00-17.30
ruSKÝ JAZYK
pro mírně pokročilé
pondělí 16.00-17.30
ZNAKOVÝ JAZYK
pro začátečníky
čtvrtek 17.00-18.30

PřihlášKy
inForMace 
571 118 103, 724 411 148 
Kozlová Marcela
predprodej@beseda.otrokovi-
ce.cz

nabídka zájmových kurzů v otrokovické Besedě pro školní rok 2011/2012

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

www.babydream.cz

Prodejna s dětským a kojeneckým zbožím

 
*** SUPER SLEVY 20-50% *** VELKÝ VÝPRODEJ ***

*** SUPER SLEVY 20-50% *** VELKÝ VÝPRODEJ ***

- kojenecké a dětské oblečení 
- ostatní dětské 

a kojenecké potřeby

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

Otrokovice - Baťov 
(vedle Zdravotního střediska 

TOMA)

Tel.: 577 105 491
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Prvňáčci už mají pomalu za sebou svůj první 
školní rok, v němž získali řadu nových doved-
ností i kamarádů. Děti si osvojily základy čtení 
a tím i možnost získat celoživotního kamaráda 
– knihu. Vždyť četba pomáhá rozvíjet fantazii i 
slovní zásobu a přináší spoustu nových poznat-
ků. Význam knih pro rozvoj dítěte si plně uvě-
domují pedagogové i knihovníci, a proto spolu 
školy a knihovny dlouhodobě spolupracují.

Není tomu jinak ani v Otrokovicích, kdy 
často míří děti z místních škol na návštěvu 
knihovny. A tak počátkem června prvňáčci ze 
ZŠ Mánesova, svátečně naladěni, navštívili v 
doprovodu paních učitelek a zástupců rodičů 
pracoviště MěK Otrokovice na Bahňáku, aby 
zde složily čtenářský slib a byly slavnostně pa-
sovány na čtenáře. Děti uvítalo knižní králov-
ství a knihovnice na chvíli proměněná v krá-
lovnu pohádku.

Než se však uskutečnil samotný akt pasová-
ní, museli malí čtenáři dokázat, že umí správ-

ně s knihou zacházet a dovedou se orientovat 
v dětském fondu.  Za úkol měli také rozluštit 
mnohé literární hádanky, poznat pohádkové 
postavičky a prokázat schopnost samostatného 
čtení. Pak následoval čtenářský slib, který děti 
skládaly položením ruky na knihu a slibovaly, 
že se budou chovat jako rytíři řádu čtenářského, 
že budou knížky milovat, opatrovat je jako nej-
vzácnější poklady a chovat se k nim opatrně a s 
úctou. Poté je knihovnice pasovala na čtenáře a 
děti obdržely odznak čtenáře, časopis k prvnímu 
čtení a záložku s provozní dobou knihovny. 

Spokojenost byla na obou stranách – u dětí i 
pořadatelů akce, neboť tento sváteční okamžik 
navodil zvláštní kouzlo a my zúčastnění jsme 
několik okamžiků žili jako v pohádce. Vzájem-
ně jsme si slíbili, že se k pohádkám a příběhům 
společně vrátíme již krátce po prázdninách, 
počátkem října, kdy v rámci Týdne knihoven 
obdrží nejmladší klienti čtenářský průkaz.

Marie šKraBaloVá

jarní střípky z Mánesky
Jarní dny jsou v ZŠ Mánesova opravdu barevné. Ve dnech 23. 
až 28. května v Paříži a jejím okolí početná skupina našich žáků 
absolvovala pětidenní poznávací zájezd, na kterém poznávali 
krásy francie - Louvre, Champs elysee, Versailles, Panteon, 
remeš, ale i pařížské metro a libozvučný jazyk této země. 
francouzština je totiž jedním z jazyků, které se naši žáci od 6. 
ročníku učí.

Po roce se konala akce „Máneska hledala Goťáka“. Vše 
v režii oblíbeného učitele hudební výchovy Pavla Jordána, 
který byl hlavním organizátorem, moderátorem i hudebním 
doprovodem většiny soutěžících. A kdo si letos odnesl titul 
vítěze? Na I. stupni to byla Valentýna Solařová z V. A, na 
II. stupni se o vítezství podělily Johča Němečková z VIII. A 
a Míša Hrdinová z IX. A.

Magickou páteční třináctku se podařilo žákům 5. A rozsvítit 
pohádkovými úkoly, které si připravili pro kamarády z prv-
ní třídy. Prvňáci ve dvojicích plnili na jedenácti stanovištích 
zajímavé úkoly a dokázali nám všem, že čtení je pro ně zába-
va. Páťáci se převlékli do kostýmů pohádkových bytostí a po 
čtrnácti dnech příprav a vymýšlení úkolů nám předvedli svůj 
dokonalý plán. Na závěr zahráli veselou pohádku O Sněhurce 
a sedmi trpaslících. Všichni soutěžící z 1. C byli pasováni na 
opravdické čtenáře; žáci 1. B a 1. C byli pasováni na čtenáře 
v Městské knihovně na Baťově, kde jim pozorné publikum 
dělali rodiče a další rodinní příslušníci. 

31. května pořádaly vychovatelky školní družiny v areálu 
Sluníčka na Štěrkovišti „Pohodové odpoledne“, na které při-
šlo 102 družinových dětí, sourozence a rodiče jsme ani nespo-
čítali. Všichni jsme strávili velmi příjemné odpoledne plné 
her a soutěží. Někteří rodiče soutěžili s námi, jiní nás jen po-
vzbuzovali. Na závěr jsme si opékali špekáčky, nechyběla ani 
zmrzlina a tombola. Odpoledne se tak líbilo, že se některým 
dětem a rodičům ani nechtělo domů.

Ve čtvrtek 2. června v rámci oslav Mezinárodního dne dětí 
se pro žáky 1. tříd ZŠ Mánesova a také pro naše malé kama-
rády z MŠ Zahradní uskutečnilo zábavné dopoledne s názvem 
Z pohádky do pohádky. Tento program plný her a legrace pro 
nás připravili spolužáci z 9. tříd se svými třídními učiteli.

Veselým putováním nás provázela řada pohádkových po-
stav - Červená karkulka, víla, vodník, loupežník, a k nim se 
přidalo také několik podivných strašidel. Přestože se sluníčku 
vůbec nechtělo svítit, nám to nevadilo. Při plnění úkolů jsme 
si užili spoustu zábavy a legrace. Při soutěžích jsme tréno-
vali např. rychlost, obratnost a postřeh, při přetahování jsme 
změřili své síly s vodníkem. Držet rovnováhu při skocích po 
jedné noze nám připadalo jednoduché až do chvíle, kdy na 
nás z křoví vybafl loupežník. Za splněné úkoly jsme dostávali 
razítka na své pohádkové kartičky. Na závěr nás paní učitel-
ky pochválily za pěkně zvládnuté úkoly i za pomoc mladším 
kamarádům z MŠ. 

Pro naše budoucí prvňáčky s odkladem z MŠ Zahradní také 
naše školní psycholožka se speciální pedagožkou připravily 
dlouhodobý kurz „Než začne škola“. Všichni se společně 
i s rodiči scházeli v prostředí školní jídelny mateřské školy 
v Zahradní ulici. Naše setkání trvala asi hodinu a jejich cílem 
byl rozvoj těchto funkčních oblastí: sebeobsluha a sociální 
rozvoj, jemná a hrubá motorika, řeč, myšlení a vnímání. Účast 
rodiče na kurzu byla významná, rodič se stával pomocníkem 
při plnění úkolů, dítěti byl dán pocit jistoty a bezpečí. rodiče 
získali praktické ukázky, jak rozvíjet schopnosti dítěte.

Na pátek 3. 6. připravilo občanské sdružení Salamandr, je-
hož členy jsou naši bývalí žáci Jiří Horehleď a Tomáš Dado, 
pro všechny žáky branné dopoledne (foto níže), ve kterém si 

na deseti stanovištích děti vyzkoušely lanové překážky, hod 
granátem, viděly ukázku zbraní, zopakovaly si první pomoc, 
zdravovědu, přenos zraněného a další. Procvičili jsme tak 
chování v mimořádných situacích, naučili se, jak zareagovat 
v případě zranění, prověřili své fyzické síly. Sdružení Sala-
mandr a zejména Jirkovi Horehleďovi mockrát děkujeme za 
bezva dopoledne.

Všichni Ze Zš MánesoVa Přejí nejen
čtenářůM on PohodoVé PráZdniny.

Prvňáčci byli pasováni na řádné čtenáře

Bylo nebylo. V sobotu 4. 6. 
2011 v parku u Společenské-
ho domu proběhl první ročník 
Pohádkového parku. Pro nás 
děti byla připravena procház-
ka s pohádkovými bytostmi. 
Tu jsme potkali loupežníky, 
ježibabu, Mařenku, Mako-
vou panenku, se kterými jsme 
společně plnili úkoly. To, že s 
čerty nejsou žerty, jsme zjistili 
při úklidu pekla. Sněhurka nás 
přivítala se svými kamarády 
trpaslíky u prostřeného stolu, 
Mařence jsme pomohli zdobit 
perníkovou chaloupku a u pana 
mlynáře jsme pomohli s tro-
chou mouky. Na konci pohád-
kové cesty nás čekal král s krá-
lovnou, který nám připomněl, 
že nejen v pohádkách vyhrává 
dobro nad zlem. 

Při doprovodném programu 
se o nás starali dobrovolní hasi-
či z Otrokovic, u kterých jsme 
mohli vyzkoušet, jakou sílu 
má proud vody při shazování 
překážek. Zchladili jsme se 
douškem vody z vodního baru 
Veolie, a také jsme mohli zjis-
tit, jak jsme zruční při žonglo-
vání a točení hůlkou, které nám 

V pohádkovém parku se zabydlela sněhurka

předvedly mažoretky z DDM 
Sluníčko a žongléři z fryštá-
ku. A nesmíme zapomenout na 
Český červený kříž, který nás 
hlídal, aby se nám nic nemohlo 

stát. Nakonec zazvonil zvonec 
a prvního ročníku Pohádkové-
ho parku byl konec!
 eva VajdíKoVá,
 organizátorka, DDM sluníčko

pasování prvňáčků na řádné čtenáře otrokovické městské knihovny.

sněhurka a sedm otrokovických trpaslíků při odpolední svačince.



Dne 2. května jsme vzpomněli 6. výročí 
úmrtí naší milé maminky, babičky a praba-
bičky, paní Marie dujKoVé. Za tichou 
vzpomínku děkují dcery Marie a Jana s ro-
dinami.

Dne 2. června jsme si připomněli 100. vý-
ročí nedožitých narozenin pana Bohumila 
Koláře st. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. Děkuje ro-
dina.

Dne 2. června jsme si připomněli  66. výročí 
nedožitých narozenin pana Bohumila Ko-
láře ml. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje rodina.

Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 4. 
června uplynuly 2 roky, co nás navždy opus-
til pan stanislav čerVinKa. S láskou 
vzpomínají manželka, dcera s rodinou, syn 
s přítelkyní, maminka a bratr s rodinou. Dě-
kujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Dne 6. června uplynulo 7 let od úmrtí mého 
manžela, tatínka a dědečka, pana luďka 
andrejeVa. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. S láskou vzpomínají manžel-
ka Marie a dcera Alena s rodinou.

Dne 7. června uplynulo 15 let, co zemřel pan 
jan Káňa. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Marie, dcera Svatava s rodinou 
a synové Jan a Jiří s rodinou.

Dne 7. června jsme si vzpomněli 3. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana Karla hanáKa a 9. srpna si připome-
neme 7. výročí úmrtí naší maminky, babičky 
a prababičky, paní Anny Hanákové. S láskou 
vzpomíná dcera Ludmila s rodinou.

Dne 13. června jsme vzpomněli 5. výro-
čí odchodu naší drahé maminky, babičky 
a prababičky paní lolinky řeZníčKo-
Vé. S láskou a vděčností vzpomínají synové 
Gustav, Jan, Miroslav a Karel s rodinami.

Dne 15. června uplynulo 10 let od úmrtí pana 
Vladimíra hladíKa. S láskou vzpomína-
jí manželka a synové s rodinami. Děkujeme 
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Červnový měsíc je měsíc vzpomínání našich 
drahých albína a růženy hoBZoVých 
a jejich dcery růženky PolíVKoVé (roz. 
Hobzové). Miloslav MacháčeK (foto) 
se rozloučil s tímto světem 16. června 2000, 
letos je tomu 11 let. Vzpomínají rodiny Hob-
zová, Polívková – dcery Jindřiška, Jaroslava 

a Danka a eugenie Macháčková (roz. Hobzová).

Na květy včelky sedají, naše vzpomínky 
konce nemají. 17. června uplynulo 5 let, co 
navždy odešel pan alois MiKula. S lás-
kou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Dne 18. června vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí mého manžela Vladimíra PřiKry-
la. Za tichou vzpomínku děkuje manželka 
s rodinami.

Dne 19. června si připomeneme první 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan 
Václav VrZala. S láskou stále vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manžel-
ka Jarmila a děti Václav, Monika a Andrea 
s rodinami.

Dne 21. června uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustil pan Petr hraBal. 
Za tichou vzpomínku děkuje maminka Jin-
dřiška, bratr Milan a ostatní příbuzenstvo.

Dne 22. června uplyne již 16 smutných let, 
kdy mne opustil můj drahý syn Bohdan 
toMáneK. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku. S láskou maminka.

22. června uplynulo již 18 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše drahá maminka, 

paní Františka huslíKoVá. 
S láskou vzpomínají syn Josef a dcera Helena s rodinami.

osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrátí jen 
vzpomínky, bolest a žal.  S láskou a úctou 
vzpomínáme 24. června již 7 let na náhlý 
odchod našeho syna ing. Petra VyMa-
Zala. rodiče, sestra Irena s rodinou a ba-
bička.

Vzpomínáme smutné sedmé výročí úmrtí našeho tatínka 
a manžela ing. Petra VyMaZala. S láskou vzpomí-
nají dcera Michaela, manželka Kateřina a ostatní příbu-
zenstvo.

Na výborného spoluhráče a především skvělého kama-
ráda ing. Petra VyMaZala vzpomínají také členové 
oddílu kopané TJ Jiskra Otrokovice.

Dne 26. června vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí pana Bohumila odložilíKa. 
Kdo ho znal, ať vzpomene také. Manželka 
Zdenka, synové Karel a Martin a ostatní 
příbuzenstvo.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy 
předobré srdce. utichlo srdce, zůstal jen 
žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. 26. 
června si připomeneme 3. výročí úmrtí pana 
josefa BělíKa. Kdo jste ho znali, věnuj-
te mu tichou vzpomínku. Manželka Ivana, 
syn radovan a dcera Ivana s rodinami.

Dne 28. června vzpomeneme 20. výročí 
úmrtí pana jaroslava šiMKa. S láskou 
vzpomínají manželka františka, dcery Ja-
roslava, Anna a eva, vnoučata Kateřina, 
Stanislav, Vladimír a Jaroslav. Kdo ho 
znali, ať vzpomenou s námi.

Zhasly oči plné lásky, nezhasnou nikdy 
naše vzpomínky. Díky za to, že jsi nám 
v životě byl, za každý den, jenž jsi pro nás 
žil. Dne 29. června by se dožil můj drahý 
manžel, náš tatínek, dědeček, strýc, brat, 
pan oldřich ouBělicKý 75 let. 24. 
srpna vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí. 
Vzpomínají manželka Marta, synové Jaro-
mír a Dalibor s rodinami a ostatní příbuzní.

V měsíci červnu a červenci 
si připomeneme 25. a 10. 
výročí úmrtí rodičů jarmi-
ly a Václava ZláMalo-
Vých. rovněž v tomto 
roce uplynulo 14 let od úmrtí 

naší sestry jindřišky ProcháZKoVé. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcera 
Jarmila a syn Václav s rodinami.

Dne 7. července uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček, pan antonín šMatelKa. 
S láskou a vděčností vzpomínají manželka 
a dcery Zdeňka a Antonie s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 9. čer-
vence jsme si připomněli 15. výročí úmr-
tí pana Františka oharKa. S láskou 
vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 11. července uplyne smutných 10 let 
od úmrtí pana jaroslava PoKorného. 
S úctou stále vzpomíná celá rodina. Děku-
jeme všem, kdo si vzpomene s námi. 
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Výtvarná díla 6letých dvoj-
čat Sáry a Kláry Hyánkových 
ocenil v rámci 14. ročníku me-
zinárodní výtvarné soutěže pro 
zrakově postižené děti radost 
tvořit otrokovický starosta Ja-
roslav Budek. Dívky si cenu 
odnesly za práce nazvané Svět-
lušky.

radost tvořit je jedním z do-
provodných programů 51. roč-
níku Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež Zlín. 
Výtvarné práce se v letošním 
roce věnovaly tématu „Život 
v lese“. Soutěže se účastnily 
děti slabozraké, se zbytky zra-
ku, nevidomé i hluchoslepé. 
I přes jejich značný hendikep, 
vyzařovalo z prací malých 
umělců nadšení a velká fanta-
zie. Cílem akce je ukázat všem 
návštěvníkům, co dovedou vy-

tvořit zrakově postižené děti 
a seznámit je se zvláštnostmi 
jejich výtvarného projevu.

V pondělí 30. května se usku-
tečnila vernisáž uměleckých 
výtvorů v univerzitním centru 
ve Zlíně, po níž následovalo 
slavnostní vyhlášení a ocenění 
vítězných prací v kongresovém 
centru. Svou osobní cenu, MP3 
přehrávač, věnoval také staros-
ta města Otrokovice Jaroslav 
Budek.

„radost a úsměv na tvářích 
dětí mě velmi těší. Když vidím 
jejich překrásná díla, probouzí 
to ve mně upřímný obdiv ke 
všem, kdo se o ně starají, ve-
dou je k tvořivosti a rozvíjí je 
v mnoha směrech. Osobní cena 
v podobě MP3 přehrávače, kte-
rý dostala obě děvčata, bude 
podporovat jejich lásku k hud-

bě a jistě s ním stráví mnoho 
pěkných chvil,“ uvedl Jaroslav 
Budek.

Své výtvory ve stejný den 
představili také žáci otrokovic-
kých základních škol, Základ-
ní umělecké školy a Mateřské 
školy Otrokovice. Výstava 
s názvem film očima dětí byla 
inspirována probíhajícím zlín-
ským filmovým festivalem 
a prezentovala díla na téma 
Walt Disney. foyer Otrokovic-
ké BeSeDY se rychle zaplnilo 
návštěvníky, kteří se těšili na 
vernisáž a netrpělivě čekali na 
připravenou scénku dětí. Hravá 
dramatická hra „Story z pane-
láku“, v podání starších žáků 
literárně-dramatického oboru 
Základní umělecké školy Ot-
rokovice, byla oceněna vřelým 
potleskem.  (red)

V soutěži radost tvořit v rámci filmového festivalu získala cenu starosty dvojčata

Cenu starosty předala tisková mluvčí města lenka Krupková.
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Petunie
s manželkou rádi pěstujeme květiny v truhlí-

cích. naše oblíbené jsou muškáty (ty dáváme na 
slunečné stanoviště), begonie (dávají přednost 
stanovišti zastíněnému) a fuchsie. nejvíce jsme 
si oblíbili však petunie (petunia hybrida). Vel-
mi se nám líbí jejich velké trsy doplněné zápla-
vou krásně zbarvených květů. Jejich pěstování 
není náročné.

původní druhy petunií pocházejí z Jižní 
a střední ameriky, v brazílii a argentině je zná-
mo přibližně 25 druhů těchto původních rostlin. 
V Evropě se začala pěstovat začátkem 19. sto-
letí petunie zahradní (petunia atkinsiana) jako 
okrasná rostlina. Vznikla křížením původních 
druhů z Jižní ameriky. později bylo vzájemným 
křížením získáno mnoho nových druhů. pěstují 
se u nás jako jednoletky, které se liší velikostí 
celé rostliny i jednotlivých květů, rozdíly jsou 
i ve tvaru květů – mohou být jednoduché, plno-
květé a zkadeřené. Můžeme si vybrat bílé, růžo-
vé, fialové, purpurové, žluté, červené a modré 
– navíc všechny v různých odstínech. Raritou 
jsou stále petunie vícebarevné, které se vysky-
tují v různých barevných kombinacích – např. 
červenobílé a fialovobílé. Mohou být pruhova-
né nebo žíhané. některé odrůdy dokonce pří-
jemně jemně voní, zvláště po dešti (např. odrů-
da priscilla). 

Velkou oblibu získaly petunie převislé, jejichž 
šlahouny visí přes okraj květináče a působí vel-
mi ozdobně. prodávají se obvykle pod názvem 
surfinie a vznikly křížením před několika lety 
v Japonsku. Když dáme ve výběru přednost sur-
finiím, musíme pamatovat, že budou vyžadovat 
častější zálivku. 

s petuniemi můžeme vytvořit na balkonech, 
terasách i verandách krásné barevné kombina-

ce, sladěné s okolím. pokvetou nám od května 
až do příchodu prvních mrazíků. podmínkou 
úspěšného kvetení je odstraňování odkvet-
lých květů, které by jinak rostlinu vyčerpávaly 
tvorbou semen. petunie patří mezi nejrychleji 
rostoucí rostliny na světě, mají úžasnou regene-
rační schopnost. pokud je budeme v truhlících 
kombinovat s jinými rostlinami, může se snadno 
stát, že je petunie vytlačí.

Vybíráme pro ně vzdušné stanoviště, umístit 
na stanoviště je můžeme po pominutí ranních 
mrazíků. při přesazování využíváme substrát 
speciálně pro ně určený. Vybíráme dostateč-
ně velký květináč, který nebude tak rychle vy-
sychat. K dobrému růstu (přírůsty mohou být 
dokonce 3 cm denně) potřebují dostatek slunce 
a vody. Vyžadují každodenní zálivku, když jsou 
velká vedra, musíme je zalévat dokonce častě-
ji. Velmi jim prospěje pravidelné přihnojování, 
osvědčilo se nám jednou za měsíc přidávat do 
zálivky Kristalon nebo Floran. Velmi důležité je 
mladé petunie zkrátit na výšku přibližně 15 cm 
zaštípnutím jejich šlahounů. To bude mít za ná-
sledek, že se rostlina rozvětví a vytvoří souměr-
ný bohatý keříček. brzy obroste a ještě v červnu 
vykvete. během července bude velmi dekorativ-
ní. V srpnu však většina květů odkvete a tehdy 
je velmi vhodné celou rostlinu znovu důkladně 
zkrátit, tak, aby jednotlivé šlahouny měly délku 
opět jen 10 až 15 cm. Ty pak znovu vyrazí a bu-
dou krásné až do prvních mrazíků. pokud tento 
druhý „řez“ zanedbáme, rostlina už nás příliš 
těšit nebude. pomalu zežloutne, utvoří semena 
a odumře. 

při dodržování těchto jednoduchých zásad 
nás budou rostliny těšit celé léto a přinesou 
nám mnoho radosti.

Alois MikyskA

Vyhlášení 9. ročníku soutěže

naše Město
V KVětech a Zeleni
Odbor rozvoje a správy majetku MěÚ Otrokovice pod patro-
nací starosty města Mgr. Jaroslava Budka vyhlašuje 9. ročník 
soutěže „Naše město v květech a zeleni“. Cílem této akce je 
podpořit aktivitu obyvatel našeho města ve zlepšování a zkráš-
lování svého okolí.

Účastníkem soutěže může být každý, kdo žije nebo podniká 
v Otrokovicích - soukromá osoba i podnikatelský subjekt. Před-
mětem hodnocení budou předzahrádky, okenní truhlíky, balko-
ny a okolí podnikatelských objektů a institucí. Soutěž bude, již 
tradičně, rozdělena do tří kategorií:

a - květinová výzdoba oken a balkonů bytových domů
B - květinová výzdoba a údržba zeleně u rodinných domů 

(okna, balkony, zahrady)
c - výsadba a údržba zeleně u podnikatelských objektů a in-

stitucí

Soutěž bude hodnocena v období od 1. června do 31. srp-
na 2011 komisí složenou ze zástupců města, Odboru rozvoje 
a správy majetku MěÚ Otrokovice, Komise životního prostředí 
při radě města Otrokovice a Technických služeb Otrokovice  
s. r. o. Oceněna budou tři místa v kategorii A a B a jedno místo 
v kategorii C. Jména oceněných budou zveřejněna v Otrokovic-
kých novinách a na internetových stránkách města.

Do soutěže budou zařazeni zájemci, kteří se sami přihlásí 
(písemně na adrese: Městský úřad, odbor rozvoje a správy ma-
jetku, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice nebo e-mailem 
na adrese zahradnickova@muotrokovice.cz), ale také účastníci 
přihlášení z podnětu jiného občana nebo samotné komise.

Všem příznivcům květin a zeleně přeje hodně úspěchů 
v soutěži odbor rozvoje a správy majetku  Městského úřa-
du v otrokovicích.

Z redaKční Pošty

Již tradičně se vybraní žáci 
ze ZŠ T. G. Masaryka vyda-
li na všemi dlouho toužebně 
očekávaný zahraniční zájezd, 
tentokrát do Bruselu a Velké 
Británie. Den odjezdu byl na-
plánován na 9. května 2011. 
Všichni se rozloučili s rodiči 
i spolužáky a vydali se vstříc 
novým zážitkům.

Po dlouhé cestě jsme vysed-
li v hlavním městě Belgie – 
Bruselu. Ohromilo nás krásné 
historické náměstí Grand Pla-
ce, prohlédli jsme si gotickou 
Katedrálu sv. Michala a sv. 
Goduly, neminuli jsme ani 
symbol Bruselu – sošku Man-
neken-Pis.

Na další den jsme již po-
kračovali směrem do Anglie. 
Ta nás přivítala krásným vý-
hledem z trajektu na bílé útesy 
Doveru. Výčet památek, které 
jsme si v Anglii prohlédli, by 
byl velmi dlouhý, a proto jen 
namátkou: katedrála v Canter-
bury, hrad v Leedsu, parlament 

s věží Big Ben, Westminster-
ské opatství, Trafalgarské ná-
městí a mnohé další. Největ-
ším zážitkem byla pro mnohé 
návštěva Legolandu a muzea 
voskových figurín.

Po dobu pobytu jsme byli 
ubytováni v hostitelských ro-
dinách, což nám pomohlo zdo-

konalit se v anglickém jazyce 
a poznat jiný životní styl.

Když jsme 14. května odpo-
ledne dorazili opět na parko-
viště k naší škole, měli jsme za 
sebou týden plný nových zážit-
ků i znalostí.

KoleKtiV účastníKů 
ZájeZdu Ze 7.-9. tříd

Památku Josefa Valčíka i dalších československých parašutistů, kteří 
se 27. května podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protek-
tora reinharda Heydricha, uctil v sobotu starosta města Otrokovice 
Jaroslav Budek položením květin k Valčíkově pomníku v areálu spo-
lečnosti TOMA u bývalých Baťových koželužen. Spolu se starostou 
se pietní akce zúčastnili také místopředsedkyně Senátu PČr Alena 
Gajdůšková, poslankyně Parlamentu Čr za Zlínský kraj Miroslava 
Strnadlová, starosta obce Bělov Jiří Přecechtěl a otrokovická radní 
Jarmila Šedivá.

 „Květinami, které zde společně pokládáme, vzdáváme hold kon-
krétním lidem, kteří během dlouhých válečných let umírali – ať už 
ve vojenských uniformách, vězeňských mundůrech nebo v civilních 
šatech. Je to vzkaz, že nezapomínáme. Nechceme a nemůžeme při-
pustit, aby nastupující generace neznaly historii. Vždyť každá válečná 
oběť měla konkrétní tvář, vlastní osud a nezcizitelné právo na život,“ 
pronesl Jaroslav Budek

Josef Valčík byl rodák ze Smoliny u Valašských Klobouk a před 
odchodem do Anglie pracoval v Baťových koželužnách v Otrokovi-
cích. Sehrál významnou roli ve válce, která poznamenala tisíce životů. 
Podílel se na atentátu na zastupujícího říšského protektora reinharda 
Heydricha provedeného parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gab-
číkem. Téměř každý den jezdil na kole k zámečku v Panenských Bře-
žanech a hledal místo vhodné pro uskutečnění atentátu, ke kterému 
došlo 27. května 1942. Poté se krátce ukrýval spolu s členy ostatních 
výsadkových skupin v pravoslavném Kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v resslově ulici. Kvůli vyzrazenému úkrytu se 18. červen stal jeho 
dnem posledním. Kostel byl obklíčen příslušníky SS a Josef Valčík 
raději, než být zajat, ukončil svůj život vlastní rukou.  (red)

Politici se poklonili památce Valčíka

pietní vzpomínku každoročně organizuje senátorka a místo-
předsedkyně senátu pčR alena Gajdůšková.

Nabízíme celou řadu nových kurzů angličtiny pro školní rok 2011-12:
obecná angličtina na všech úrovních
komunikační kurzy - nižší středně pokročilí, středně pokročilí
profesně-komunikační kurzy Get Ready a kurz Advanced Communication 
kurzy pro děti předškolního a raného školního věku Smiling Faces vedený přirozenou komunikační metodou
kurzy pro žáky základních škol ZŠ I a ZŠ II
kurzy pro studenty středních škol Don’t Worry - varianta Exam (gramatika, příprava na novou i školní maturitu) a Talk (konverzační kurz s českým a rodilým lektorem)
individu‡ln’ a Þremn’ výuka
všechny kurzy pro dospělé NOVĚ nabízíme i v intenzivnější formě v menších skupinkách 4 - 6 studentů Effect 6 a Effect 6 TIP

     NOVĚ U NÁS:

★  kurzy s kvalifikovaným rodilým mluvčím!

★  intenzivnější kurzy v menších skupinkách

     Effect 6 a Effect 6 TIP! 

★  cestujte s námi do Velké Británie a Irska!

příjemné prostředí          kvalitní služby          individuální přístup          příznivé ceny

aktuální cestovní nabídky: 
18. 6. vycházka na Pálavu                    4. - 10. 8. Irsko - magie Smaragdového ostrova                  14. - 16. 10.  Londýnská rychlovka                   27. - 29. 10. Irská rychlovka aneb babí léto s Kelty

  více na  www.enjoy-english.cz

žáci Zš t. G. M. se ve Velké Británii učí jazykům i historii

společné foto na břehu Temže - v pozadí legendární big ben.
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otrokovičtí veslaři ovládli přední místa legendárních pražských Primátorek

Není to tak dávno, co naši mladí borci z tercie 
a kvarty vybojovali v letošní OTrOKOVICKÉ  
fLOrBALOVÉ LIZe  skvělé 1. místo.
Svou suverenitu potvrdili na turnaji TrAPLIC-
KÝ POHár, který se uskutečnil 24. 5. v hale 
Gymnázia uh. Hradiště za účasti pěti škol. V sil-
né konkurenci naši studenti předvedli bojovný vý-
kon a dokázali zvítězit. Pouze družstvo pořádající 
školy nás potrápilo, kdy vedlo těsně před koncem 
2:1. Tady se ukázala bojovnost kolektivu, který v 
poslední minutě zvrátil nepříznivý stav.

Výsledky jednotlivých zápasů: GO : Halenkovi-
ce - 5:1, GO : Traplice -2:2, GO : Velký Ořechov 
-3:1, GO :  Napajedla - 8:2
Dalším úspěchem je i pořadí nejlepších střelců. 
O prvenství na turnaji se podělili shodným po-
čtem branek florbalisté našeho gymnázia Marek 
Hablovič a David Hél za vydatné pomoci celého 
týmu. Zvláštní ocenění patří brankáři týmu GO 
Marku Baluskovi, který úspěšně zasahoval a li-
kvidoval nebezpečné střely soupeřů.
 jaromír VaněK, učitel Go

První červnovou neděli se 
v Praze uskutečnil již 98. ročník 
pražských Primátorek včetně 
dalších několika doprovodných  
závodů. Zatímco závody mužů 
o primátorský štít jsou záleži-
tostí  pražských klubů, v dal-
ších závodech se již uplatňují 
i mimopražští veslaři. V letoš-
ním ročníku se výrazně prosa-
dili i otrokovičtí veslaři, kteří 
v několika závodech bojovali 
o první místo. 

V nejstarším veslařském zá-
vodě – Jarní skulérský, který se 
jezdí již od roku 1895,  vybojo-
val vynikající 2. místo otroko-
vický skifař Petr Čabla, když ho 
porazil jen mistr světa Ondřej 
Synek z DuKLY Praha. Velmi 

dobře zajel i další otrokovický 
skifař Jakub Atarsia, který vy-
hrál finále B. 

Výborné druhé místo vy-
bojovali i otrokovičtí mladí 
veslaři na osmách. Osmivesli-
ce dorostenců složená z 5 ot-
rokovických veslařů (Martin 
Omelka, Jan Vodinský, Daniel 
Hradila, Tomáš Svoboda, Mar-
tin Svízela)  a dalších 3 veslařů 
z Olomouce a s kormidelníkem 
r. Jandou  podlehla ve finiši jen 
o půlku lodě osmiveslici slože-
né z nejlepších českých doros-
teneckých skifařů. 

O druhé místo osmy juniorů 
se zasloužil i náš veslař Adam 
Atarsia – tato osma složená 
z výběru českých veslařů pro 

reprezentaci na menších lodích 
podlehla jen o špičku lodě osmi-
veslici pražského ČVK, která je 
zatím v nominaci na mistrovství 
světa juniorů. Na trati 2 000 m 
přitom kombinovaná osma s na-
ším A. Atarsiou ještě 50 m před 
cílem vedla, v závěru závodu 
však podlehla drtivému náporu 
osmy ČVK, na které byla vidět 
větší sveslovanost posádky.

Součástí Primátorek se letos 
poprvé staly i závody žáků na 
párových čtyřkách – startova-
la zde i naše posádka ve slo-
žení Jan Solař, radim Hůsek, 
Petr Skalník, Matěj Nekoranec 
a korm. robert Janda, která se 
sítem rozjížděk a opravných 
jízd probojovala až do finále. 

Až do poloviny tratě se posád-
ka pohybovala na špici závodu, 
pak měl však jeden z veslařů 
technickou závadu a loď dojela 
do cíle na 5. místě.

Kromě Primátorek se ještě 
v pátek uskutečnilo v Maďarsku 
každoroční utkání reprezen-
tačních družstev dorostu států 
CefTA  - Česko, Polsko, Slo-
vensko, Maďarsko a rakousko. 
I zde měli otrokovičtí veslaři 
zastoupení v posádce dvoj-
ky bez kormidelníka (Martin 
Omelka a Jan Vodinský), kteří 
svým třetím místem přispěli 
k celkovému vítězství českého 
družstva.

O týden později se veslaři 
zúčastnili  mezinárodní rega-

ty v Piešťanech, kde startovali 
i závodníci v žákovských ka-
tegoriích. I zde obhájili pozici 
jednoho z nejlepších veslař-
ských klubů na Moravě a ze-
jména starší žáci budou patřit 
k favoritům na mistrovství re-
publiky.

Vítězství získaly posádky:
Skif, dvojskif, párová čtyřka 

starší žáci (J. Solař, r. Húsek, 
P. Skalník, M. Nekoranec, f. 
Novotný, r. Janda)

Skif, dvojskif mladší žačky 
(M. Solařová, A. Hrubanová, L. 
Omelková)

Dvojskif dorostenci (D. Hra-
dila, M. Svízela),  dvojka doros-
tenci (M. Omelka, J. Vodinský)

jiří KuBíčeK

Výstavba areálu na Baťově pokračuje
První dva měsíce čilého stavebního ruchu má za sebou stavba Ve-
řejného sportovně společenského areálu Otrokovice Baťov. Z cel-
kových nákladů 74,5 milionu korun jsou do této doby proinvesto-
vány 8 miliony korun.

V dubnu, který byl prvním stavebním měsícem, probíhaly pře-
devším práce na přeložkách vodovodu, přípojkách vody a demoli-
cích. Zcela odstraněn musel být objekt, který dříve sloužil jako zá-
zemí pro fotbalisty a byl v havarijním stavu. Není bez zajímavosti, 
že tento objekt sloužil jako zázemí pro hráče tehdejší 1. českoslo-
venské ligy v letech 1964 – 1965. Ve druhém měsíci pokračova-
ly práce na dešťové i splaškové kanalizaci a retenční nádrži, která 
bude zadržovat a postupně uvolňovat dešťovou vodu do městské 
kanalizace. V průběhu května započala také výstavba samotného 
dvoupatrového polyfunkčního objektu. Hotovy jsou již zemní prá-
ce, piloty a stavba základů. Nyní se pracuje na svislých a vodorov-
ných konstrukcích, podlahách, izolacích proti vodě a pořizování 
zdravotechniky. 

V průběhu měsíce června začnou také práce na povlakových 
krytinách, tepelných izolacích a klempířských konstrukcích. Ve 
druhé polovině roku bude výstavba pokračovat tak, aby mohla být 
dokončena do poloviny listopadu letošního roku. Následně bude 
probíhat instalace interiérů a vnitřního vybavení včetně ozvučení. 
V rámci pracovních jednání zareagoval projektový tým také na po-
žadavky občanů, kteří v areálu navrhli umístění odpočinkové zóny 
pro seniory i rodiče s dětmi. „Sportovní areál má být především 
místem odpočinku a relaxace pro občany, a proto se jeho jednotlivé 
funkcionality snažíme přizpůsobovat potřebám široké veřejnosti. 
finance určené pro sport a vybavení pro volnočasové aktivity po-
važujeme za efektivní investice jak do prevence negativních jevů 
dnešní doby, tak udržení i zlepšení podmínek života ve městě,“ 
uvedl místostarosta Otrokovic Milan Plesar.     

Slavnostní otevření je plánováno na jaro 2012. Pro tuto příležitost 
bude připraven bohatý program, ve kterém nebudou chybět spor-
tovní utkání a řada navazujících akcí pro lidi všeho věku.     (kru)

Stojící zleva: Martin přílučík, Martin stiksa, Marek balusek, trenér Mgr. Jaromír Vaněk, alexander 
starna, Štěpán Daněk, Robert Janda, Radek Kocián, Filip Ševčík, Klečící zleva: Marek Hablovič, 
David Hél, Tomáš langer

další úspěch florbalistů otrokovického gymnázia

Jaroslav Medek, Dušan Hynčica, Josef Vaculík a pavel Kršička při oslavě vítězství.

Otrokovické amatérské družstvo kuželkářů pod názvem ŽABAŘI vyhrálo Kroměřížskou kuželkář-
skou 1 ligu - ročník 2010/2011, kdy kuželkáři ze 17 zápasů jen jeden prohráli a v tabulce jasně 
zvítězili s náskokem 3 bodů. Tímto vítězstvím mají právo hrát kvalifikaci o postup na Mistrovství 
Čr v kuželkách neregistrovaných hráčů v roce 2012.  josef VaculíK

Kuželkáři budou hrát o postup na mistrovství črPolišenská je mistryní čr
Otrokovická plavkyně Petra Polišenská potvrdila formu na Mis-
trovství České republiky mladších a starších žáků v ploutvovém 
plavání v Táboře, které se uskutečnilo o víkendu 28. a 29. května 
2011 a vyplavala si dva mistrovské tituly. 

Mistrovství republiky je vrcholem sezóny pro žactvo a každo-
ročně se jej účastní také Klub ploutvového plavání TZP NeMO 
Zlín. „Přestože jsme do Tábora jeli s medailovými ambicemi, 
konečný výsledek příjemně překvapil. Nejúspěšnější byly dvě 
závodnice v nejmladší kategorii do 11 let,“ uvedl trenér Ivo Lo-
renc. Petra Polišenská, ploutvová plavkyně z Otrokovic, získala 
dvě zlaté a tím dva tituly mistryně České republiky. K tomu při-
dala také jednu stříbrnou medaili. Tereza Střelcová si jedenkrát 
doplavala pro zlato a třikrát skončila druhá. Teprve desetiletá zá-
vodnice bude mít možnost zúročit svůj talent v této kategorii ještě 
příští rok.

Petra Polišenská a Tereza Střelcová se podílely také na výsled-
ku štafety, kde se připojily k ostatním závodnicím. „Díky dobrým 
vyrovnaným výkonům i dalších nejmladších závodnic do 11 let 
Adéle Kneifelové, Anitě fancové a evě Svobodové jsme byli 
schopni postavit dvě dobré štafety na 4 x 50 m a 4 x 100 m. Přes-
tože tu jsme s medailemi nepočítali, umístili jsme se dvakrát na 
třetím místě z celkových devíti štafet. Štafety jsou libovolně smí-
šené - hoši i dívky. My jsme byli handicapování, protože nemáme 
žádné chlapce. Štafety byly ale tak vyrovnané, že nás od druhého 
místa dělily jen dvě setiny vteřiny,“ dodal Lorenc.  (red)



in-line pohár odstartoval
Druhé kolo Otrokovického 
in-line poháru se uskuteční 
25. června na ovále na Tráv-
níkách. Znovu bude k vidění 
jeden z nejlépe obsazených zá-
vodů v České republice, který 
svou organizací i technickým 
zajištěním splňuje nejnároč-
nější kriteria. Znovu lze očeká-
vat, stejně jako v prvním kole, 
vynikající výsledky ve všech 
kategoriích od nejmenších až 
po dospělé závodníky. „určitě 
to bude opět náročný den plný 
kvalitních výkonů i zajímavých 
soubojů,“ uvedl hlavní organi-
zátor Marcel Němček.    (kra)
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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

 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
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S revolučním pásem Slim Belly® budete 
za 4 týdny štíhlejší až o dvě konfekční 

velikosti! 

Spalování tuku, zmenšení obvodu 
pasu, zpevnění tkáně a pokožky – 

toto všechno se Vám podaří s novým 
programem Slim Belly®.

Studie trvá 4 týdny s 30-40ti minutovými 
tréninkovými jednotkami 3krát týdně. 

Je určená pro ženy a muže  
s nadváhou 3-20 kg. 

Účastnícký poplatek: 490 Kč / týden

Omezený počet účastníků.

Uzávěrka přihlášek:

Zavolejte hned a přihlaste se  
na telefonním čísle:

Hledáme 100 osob pro 
studii Zabiják břicha!

Sbohem břicho!

revoluční pás  

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

V pátek 20. 5. 2011 v brzkých ranních 
hodinách odjelo družstvo 14 nejmlad-
ších otrokovických házenkářek a há-
zenkářů na třídenní turnaj  ITS CuP  
do nedalekých  Kunovic. Tradičně 
velmi dobře obsazeného turnaje se 
v naší kategorii kromě družstva TJ Jis-
kra Otrokovice zúčastnilo dalších 18 
týmů z celé České republiky. Samot-
né množství účastnících se družstev 
naznačovalo, že všechna utkání bu-
dou náročná a každá příčka směřující 
k nejlepšímu výsledku bude velkým 
úspěchem.  

Během tří dnů jsme odehráli cel-
kem šest utkání, přičemž jsme ve třech 
z nich dokázali zvítězit, a na turnaji tak 
obsadit velmi pěkné osmé místo. Děti 
tak splnily přání a očekávání svých 
trenérů. Jako jedno z nejmladších 
družstev na turnaji jsme dokázali po-
trápit daleko zkušenější a starší týmy. 
fyzicky náročné zápasy byly jistě vel-
kým přínosem pro všechny naše há-
zenkáře a házenkářky. Do družstva se 
poprvé zapojily i některé nové hráčky, 

pro které byl tento turnaj první velkou 
zkušeností s házenou.  

Pochvalu zaslouží Tomáš Chmela, 
Zuzana Havránková, Tereza Hřibo-
vá, romana Kutrová, Tereza Karlí-
ková, Pavel Mancl ml., Michaela Ho-
lubová, Terezie Holubová, Kateřina 
Šedivá, Beáta Vyoralová, Kateřina 
Němečková, Adéla Tisovská, Moni-
ka Vrobelová a David Mazurek, kteří 
snažili se podat co nejlepší výkony 
a co nejlépe se umístit ve výsledko-
vém hodnocení.

V nejbližší době nás čeká ješ-
tě v polovině června třídenní turnaj 
v Ivančicích, který bude poslední akcí 
pro naše házenkáře a házenkářky v le-
tošní sezoně.

Tak jako dětem začnou školní 
prázdniny, začnou i házenkářské. Za 
trenéry jim přeji, aby prožily pěkné 
prázdniny, a na konci srpna jsme se 
společně sešli při přípravě na další se-
zonu v plné sestavě.

lenka hájková,
vedoucí družstva TJ Jiskra otrokovice Malí házenkáři a házenkářky vybojovali v Kunovicích osmé místo.

házenkářské naděje plní úkoly trenérů a sbírají cenné zkušenosti v turnajích

Tým závodního aerobiku opět 
zazářil, tentokrát ve Zlíně. Zla-
té medaile vybojovala děvčata 
pod vedením trenérky Vendu-
ly Ondrášové ve složení Ka-
teřina Chaloupková, Andrea 
Blahušová, Vendula Jurásko-
vá, Nikola Bláhová, Michaela 
ftáčníková, Silvie Alberta de 
figueiredo, Michala Brixová 
a Lucie Bujáčková.

V sobotu 21. 5. 2011 pro-
běhla ve Zlíně soutěž Mistry 
s mistry, jejíž patrony a záro-
veň i členy poroty jsou Jakub 
Strakoš a David Holzer, troj-
násobní mistři světa ve spor-
tovním aerobiku v kategorii 
týmů. Děvčata se svou sklad-
bou obsadila v závodě 1. mís-
to, a tím si zajistila účast ve 
velkém finále Wellness ligy 

Čr Mistry s mistry konané na 
podzim v Praze. 

O týden později, v sobo-
tu 28. 5. 2011, proběhly ve 
Zlíně soutěže wellness týmů,  
B soutěž fitness aerobiku a B 
soutěž sportovních týmů. 
V dopoledních hodinách 
proběhla B soutěž, ve které 
získal celý tým 1. místo ve 
fitness aerobiku a dvoučlen-
ný tým reprezentovaný Ka-
teřinou Chaloupkovou a An-
dreou Blahušovou 1. místo 
ve sportovních týmech. V od-
poledních hodinách vyhrál 
opět celý tým zlatou medaili 
v soutěži wellness týmů, když  
získal 1. místo jak s pohybo-
vou skladbou, tak i v doved-
nostních disciplínách.
ing. Vendula ondrášoVá

děvčata opět přivezla zlato

7.července

608 513 203
WWW.poWerplateotroKoViCe.CZ 


