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Otrokovice mají dva hrdinné Salvatory
Zdeňka Wasserbauerová a René
Sadil jsou dva hrdinové z Otrokovic, kteří získali Cenu Salvator - Cenu hejtmana Zlínského
kraje pro rok 2011. René Sadil
byl jedním z mužů velících vloni
v dubnu při likvidaci obrovského požáru továrny na recyklaci plastů v Chropyni. Zdeňka
Wasserbauerová
dlouhodobě
shání zájemce o vstup do registru dárců kostní dřeně i finance
pro podporu léčby nemocných
leukemií v Nadaci Naděje - Nadaci pro transplantaci kostní dřeně ve Sdružení Šance. Již získala
3000 zájemců ochotných věnovat kostní dřeň. Už 38 z nich ji
úspěšně darovalo, čímž se podařilo zachránit 38 lidských životů. „Věnuji se této nevýrazně
vypadající, ale únavné a náročné
práci už šestnáct let. Potěšilo
mě, že toto letité získávání dárců hodnotili a vyhlašovali mladí
lidé. Původně jsem myslela, že
jsem v nominaci jen do počtu,
překvapilo mě tedy, když mě
vyzvali na pódium. Co mě také
těší, že se mnou udělali rozhovor do studentských novin
a na webové stránky Univerzity Tomáše Bati. Dosud jsem se

nemohla prosadit u získávání
studentů pro dárcovství. Nyní
mi ale zavolaly dvě dívky, že mi
v tom pomohou,“ těší ženu oceněnou v kategorii dlouhodobá
činnost.
Velitel otrokovické stanice
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje René Sadil si
spolu s dalšími šesti veliteli zásahu odnesl ocenění v kategorii
hasič. Tito muži veleli u likvidace nejničivějšího požáru za rok
2011 v Chropyni na Kroměřížsku. Tato mimořádná událost se
zařadila na druhé místo největších požárů v České republice.
Přímá škoda se vyšplhala na 290
milionů korun a k požáru bylo
postupně vysláno sedmašedesát
jednotek hasičů ze čtyřech krajů. Jak ale zdůrazňuje, dělal jen
svou práci, stejně jako ostatní
jeho kolegové. „Poděkování
patří určitě nejen velitelům, ale
i hasičům, kteří odvedli potřebnou práci a potlačili tuto mimořádnou událost. Zásah byl
náročný na síly i prostředky pro
hasiče i pro obyvatele Chropyně,“ podotkl velitel otrokovických hasičů.
Udělování ceny Salvator -

Ceny hejtmana Zlínského kraje
organizovali už podeváté studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati. Ocenění mohou získat
členové Integrovaného záchranného systému (IZS), občané i organizace Zlínského kraje, kteří
vykonali své záslužné činy vždy
v průběhu uplynulého kalendářního roku.
Nominace podává odborná porota v kategoriích hasič,
zdravotník, policista, ostatní
složky IZS, dlouhodobá činnost,
v kategorii občan pak široká veřejnost. Studenti pořádají také
Den Salvatora, který se koná
dnes, 20. dubna od 8.30 do 12
hodin na otrokovickém Štěrkovišti. Den Salvatora je spojený
s ukázkami práce IZS pro děti
i dospělé, předává se na něm
Dětská cena.
Letos ocenění Otrokovičané nejsou jedinými obyvateli
města, jejichž činu si tým Salvatora všiml. Vloni byl nomimován v kategorii občan Petr
Beran, který vytáhl z ohně malého chlapce. V roce 2005 získal
za záchranu zraněného cyklisty
cenu v kategorii zdravotník Petr
Mazáč. 
Anna NOVOTNÁ

Veřejný sportovně-společenský areál Baťov se otevírá 28. dubna

Populární skupina Charlie Straight, zumba party
nebo fotbálek otrokovických starých pánů s Klubem fotbalových internacionálů ČR. To všechno
čeká návštěvníky při otevření nového sportovně-společenského areálu na Baťově. Akce se koná

v sobotu 28. dubna. Na den přesně rok předtím
poklepali zástupci města základní kámen tohoto
areálu. Staré škvárové hřiště má nyní špičkový
umělý povrch, přibylo i multifunkční hřiště a moderní zázemí. 
Dokončení na straně 3

Děti se učí, jak obstát v provozu

Učení bez rizika. Duben je měsíc bezpečnosti a také ob-

dobí, kdy na silnice a stezky vyrážejí po zimě i méně otužilí cyklisté. Aby se naučily základní pravidla silničního
provozu i děti, je jim na sídlišti Trávníky k dispozici dopravní hřiště spravované Domem dětí a mládeže Sluníčko.
Tam mohou trénovat své cyklistické dovednosti a znalosti
dopravního značení každou středu odpoledne. A to nejen
v dubnu, ale i v květnu a červnu. Možnost vyzkoušet si
jízdu na kole nanečisto využili pro své děti Sáru a Tobiase i manželé Svobodovi. (ano), foto: Anna Novotná

Vážení SPOLUOBČANÉ ,
V květnu si připomeneme konec II. světové války. Za dlouhé roky jejího trvání bylo v bojích zabito
20 milionů vojáků. Civilisty však ještě strašněji postihla zrůdná ideologie, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Zabito, umučeno, utrápeno a popraveno jich bylo 40 milionů. Ti, kteří přežili
bombardování, hlad, nemoci, strach o své blízké a nedostatek všeho potřebného k životu, nemohli
dlouho zapomenout.
Naše město bylo osvobozeno 3. května 1945. Vzpomeňme na všechny oběti tohoto strašného konfliktu a snažme se udělat vše pro to, aby se nic takového již neopakovalo a nemohlo stát. Mluvme
především s mladými o tom, co byli tehdy ideologicky zmanipulovaní lidé schopni udělat jiným. Jen
tak vzpomínky nevyvanou a poučení přetrvá i v dalších generacích našich potomků.
Jarmila šediVÁ, členka Rady města Otrokovice
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Nejlepším sportovcem Otrokovic byl vyhlášen střelec Jiří Gach

Nejúspěšnější sportovec města: Brokový střelec Jiří Gach je nejlepším sportovcem roku 2011 i díky vystřílení nominace na olympiádu.

Nejúspěšnější sportovní kolektiv: 1. místo florbalový klub Panthers Otrokovice – florbal (na snímku), 2. místo TJ Jiskra Otrokovice – oddíl veslování, 3. místo TJ Jiskra Otrokovice – aerobic.
Brokový střelec Jiří Gach,
ploutvová plavkyně Beáta
Polišenská,
sledgehokejista
David Palát, kušistka Aja Kaszonyiová či florbalový klub
Panthers Otrokovice - těmto
a dalším jménům patřil večer
O sportovní slávě, kdy radnice opět po roce ocenila nejúspěšnější trenéry a sportovní kolektivy, ale také nejlepší
sportovce v kategorii dospělých, dětí a mládeže, veteránů
a hendikepovaných za uplynulý rok 2011. Večerem přítomné
provedli a pobavili sportovní
komentátoři Petr Salava a Petr
Vichnar.
Nejúspěšnější sportovec měs-

ta je tedy střelec Jiří Gach. Druhé
místo patří fotbalistovi Jakubu
Jugasovi, třetí příčku obsadil
veslař Petr Čabla, čtvrtou veslař
Adam Atarsia, páté místo tenista
Stanislav Nebojsa a šesté házenkářka Julia Varhaníková.
„Jsem z rodiny střelců. Myslivci se musejí nějak živit, potřeba trefit tam musí být,“ pousmál
se Jiří Gach při otázce, jak to, že
mu to tak střílí. Přestože na letošní letní olympiádu v Londýně nebyl nakonec nominován,
v tréninku rozhodně neustává.
„Do důchodu se ještě nechystám. Ukážu státnímu trenérovi,
že se spletl,“ neváhal střelec
s odpovědí.
(ano)

Nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže: 1. místo Beáta Polišenská – ploutvové plavání, 2. místo Ladislav Hořák – vzpírání, 3.
místo Natálie Nádeníčková – atletika, vrh koulí.

Nejúspěšnější sportovec veterán: Aja Kaszonyiová – střelba
z polní kuše.

Nejúspěšnější trenéři: Petr Zapletal – fotbal, Eva Pšenčíková – atletika, Aleš Prudký – atletika,
Ing. Vendula Ondrášová – aerobik, Štefan Boršický – házená a Ing. Zuzana Atarsia – veslování.

Za celoživotní přínos otrokovickému sportu převzala v pátek
30. března ocenění házenkářka Blanka Vavřiníková a lyžař Miroslav Mrvík.

Jan Amos Komenský by mohl mít z otrokovických učitelů radost

Marcela Javoříková, Jaroslava Onderková a Hana Hlobilová s Milanem Plesarem, Jaroslavem Budkem a Stanislavem Mišákem.
V den výročí narození Jana
Amose Komenského, 28. března, slavili také otrokovičtí učitelé. Dva z nich, Oldřich Brázdil
ze Střední odborné školy Otrokovice a Marie Homolková ze
Střední průmyslové školy Otrokovice, byli oceněni za dlouholetou pedagogickou činnost
a významný přínos pro výchovu
a vzdělávání mladé generace.

V sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
předali ocenění členové Rady
Zlínského kraje. Potěšena byla
jak Marie Homolková, která
jako perličku zmínila například
to, že je nyní opět populární učit
se ruštinu, tak i Oldřich Brázdil.
„Těší mě, že mě nominovali samotní studenti, kteří kvůli tomu
uspořádali i podpisovou akci,“

Oldřich Brázdil, učitel Střední odborné školy Otrokovice, a Marie
Homolková, ředitelka Střední průmyslové školy Otrokovice.
řekl pedagog. V Otrokovicích
se ten den předávala ocenění
také, a to jak za práci s dětmi
ve vyučování, tak i při jejich
volnočasových aktivitách. Jaroslava Onderková ze ZŠ Trávníky a Marcela Javoříková ze ZŠ
Mánesova byly vyhodnoceny
jako pedagožky, jejichž práce
dosahuje nadstandardních parametrů a jsou ceněny nejen v ko-

lektivu spolupracovníků, ale
především mezi dětmi, kterým
zasvětily svůj život. Za obětavou, aktivní a úspěšnou práci
s dětmi ve volném čase byla
oceněna Hana Hlobilová, která
působí v tlumačovské pobočce
DDM Sluníčko.
Jaroslava Onderková už učí
děti svých dětí. Učím už třiatřicet let a pořád mě to moc těší.

Láskou k dětem jsem nakazila
i dceru, která učí na stejné škole,“ říká Jaroslava Onderková.
Stejně tak baví učení i Marcelu
Javoříkovou.
„Účast v anketě Zlatý Ámos
2012 a ocenění mezi nejlepšími pedagogickými pracovníky
jsou pro mě obrovskou ctí a pochvalou. A jak dobře vím, zejména ve škole pochvala funguje. Pro někoho je motorem, pro
někoho pohlazením, pro jiného
závazkem. Tak vnímám své
ocenění i já. Děkuji,“ uvedla
Marcela Javoříková, která tím
vzpomenula i účast v krajském
kole Zlatého Ámose.
Poprvé se ve čtyřleté historii
oceňování pedagogů dostali takovéto veřejné uznání i ti, kteří
se dětem věnují mimo školu.
„Jsem moc dojata. Cením si
toho, že jsem byla nominovaná
nejen ředitelkou, ale i zástupci rodičů, kteří mi svěřují své
děti do volnočasových aktivit.
Určitě mě to namotivovalo pro
další činnost,“ reagovala Hana
Hlobilová. Anna Novotná
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Veřejný sportovně-společenský areál se otevírá 28. dubna

Koupaliště bude mít nové filtrační zařízení

Dokončení ze strany 1
Patrový polyfunkční objekt
s tribunami s kapacitou přibližně 300 míst slouží k rehabilitaci a odpočinku.
Město Otrokovice v prosinci 2011 úspěšně zkolaudovalo
stavbu z podpory Regionálního operačního programu EU
„Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice Baťov“.
Vynaloženými prostředky 68,5
milionu korun je tento areál
největší otrokovickou stavbou
občanské vybavenosti za několik posledních let.
„Den 28. duben se pro tuto
stavbu stal osudným. Loni
jsme v tento den poklepávali
základní kámen stavby. Přesně
o rok později areál otevíráme
široké veřejnosti a věříme, že
v něm najde zalíbení a stane se
vyhledávaným místem nejen
pro sport, ale i relaxaci a zábavu. Přesto, že evropská dotace
na projekt ve výši 52,4 milionu korun byla schválena již
v prosinci 2008, kvůli sporům
jsme mohli začít stavět až o tři
roky později,“ uvedl staros-

Žlutavské děti zpívaly pro Naději

Podpořit otrokovickou Naději se rozhodli obyvatelé Žlutavy.
Uspořádali proto 25. března ve žlutavské sokolovně koncert
„Žlutavské děti zpívají pro Naději“. Naděje v Otrokovicích
získala díky tomu 6 000 korun. 
(ano)

Radnice zjišťuje spokojenost občanů

Vyjádřit se k prostředí Městského úřadu Otrokovice, k práci
jeho zaměstnanců či úředním hodinám mohou nyní lidé prostřednictvím dotazníků spokojenosti. On-line je možné dotazník vyplnit prostřednictvím webu města www.otrokovice.
cz, kde je v levém sloupci umístěn přímý odkaz na dotazník.
Fyzicky jsou formuláře k dispozici v informacích první budovy
MěÚ Otrokovice, v Otrokovické BESEDĚ, v pobočce městské
knihovny na Baťově a v klubech důchodců. Na těchto místech
je zároveň k dispozici i schránka pro sběr vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření bude probíhat ve třech kolech. Vždy
po měsíci bude vyvěšen nový dotazník k vyplnění.
(kru)

Také letos ozdobí Otrokovice nové dřevěné sochy

Otrokovice chystají pokračování započaté tradice ve zkrášlování města dřevěnými plastikami. V létě by mělo ke stávajícím
sedmi sochám přibýt dalších šest. O jejich umístění rozhodnou sami zhotovitelé po domluvě s vedením radnice. Letošní
novinkou bude možnost sledování dokončení děl při řezbářském sympoziu, které se uskuteční při Otrokovických letních
slavnostech, nové kulturní akci města plánované na konec
července. Nyní je ale nutné zajistit kvalitní materiál, tedy šest
vyzrálých dubových kmenů. „Na materiál potřebný pro výrobu
děl počítáme s částkou devětačtyřicet tisíc. Ta zahrnuje nejen
dřevo, ale také nátěrové materiály či konzoly na uchycení,“
přiblížil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. Stávající
dřevěné sochy zdobí park před Společenským domem, o tom,
kam přijdou budoucí sochy, se jednání teprve povedou. (red)

kapely Charlie Straight, dále
fotbalová utkání otrokovických starých pánů s Klubem
fotbalových
internacionálů
ČR, klauniáda, akrobatický
rock’n’roll či orientální tanec.
„Za Klub fotbalových internacionálů jsou do Otrokovic
předběžně nominováni Günter
Bittengel, Jiří Bobok, František
Štambacher, Václav Samek,
Jiří Jeslínek, Josef Jukranin,
Jiří Ondra, Jiří Němec, Stanislav Dostál, Miroslav Mlejnek,
Miroslav Kadlec, Jan Fiala,
Zdeněk Prokeš, Pavel Vašíček
a Róbert Kafka,“ přiblížil zástupce fotbalových internacionálů Štěpán Philipp.
Kdo se tedy chce podívat na místo, kam si někdy
v budoucnu přijde zasportovat nebo zafandit, má příští sobotu ideální příležitost.
Informace k možnosti využití areálu najdete na www.
arealbatov.cz či u správce
venkovní plochy na telefonu
606 094 604, pro wellness telefon 606 094 605. 

Anna Novotná

Program otevření Sportovního areálu Baťov
Hlavní pódium (travnaté hřiště)
11.00
Mažoretky Fryšták
11.15
Balonková show
11.45
Škola kouzel Jiřího Hadaše
13.00
Luxusní dovádění Fešáka Pína
pásmo písniček a soutěží pro děti
14.00
Balonková show
14.30
Akrobatický rock-and-roll
15.00
Koncert skupiny Mladé plíce
16.00
Orientální tance
17.00
Koncert kapely CHARLIE STRAIGHT
18:30
Autogramiáda CHARLIE STRAIGHT
Umělá tráva
09.30
Mažoretky DDM Sluníčko
09.45
Aerobik show
10.00
Slavnostní otevření Sportovního areálu Baťov
11.00
Přátelské utkání Klubu fotbalových
internacionálů ČR x staří páni SK Baťov 1930

12.00
Akrobatický rock-and-roll
13.30
Přátelské utkání Klubu fotbalových
internacionálů ČR x staří páni Barum Continental Otrokovice
14.25
Aerobik show
15.00
Zumba party pro veřejnost - Zumba
team Sport klub Eva Otrokovice
16.15
Přátelské utkání staří páni Barum
Continental Otrokovice x staří páni SK Baťov
1930
Multifunkční hřiště
10.00–13.30
Volejbalový turnaj O pohár
starosty města Otrokovice
13.30–17.00
Nohejbalový turnaj O pohár místostarosty města Otrokovice
Budova sportovního areálu
10.00–18.00
Volné prohlídky polyfunkčního objektu
11.15–12.00
Tisková konference

Město si připomnělo výročí narození Tomáše Bati

3. duben je dnem, kdy si připomínáme narození Tomáše Bati
seniora, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno také s Otrokovicemi. Položením kytice k památníku v parku před Společenským domem si zástupci města připomněli 136 let od narození
zakladatele stejnojmenné obuvnické firmy, který se významně
podílel na rozvoji Otrokovic. V roce 1929 zakoupil od napajedelské hraběnky Baltazziové bažinaté pozemky podél řeky Moravy, kde chtěl vystavět průmyslový areál. Jeho dokončení se
však nedožil. Zahynul v Otrokovicích při letecké havárii krátce
po startu letadla ještě na pozemku firmy. 
(red)

Provozní doba restauračních zahrádek je omezena

Pravidla pro provozní dobu restauračních zahrádek se v některých případech oproti loňsku změnila. Podle obecně závazné
vyhlášky o veřejném pořádku, která platí od ledna 2012, se zavádí regulace provozní doby restauračních zahrádek, které jsou
kolaudovanými stavbami a jsou umístěny ve vzdálenosti kratší než 100 metrů vzdušnou čarou od nejbližší budovy určené
k bydlení. Jejich provozní doba nesmí začít dříve než v 9 hodin
a musí skončit nejpozději ve 22 hodin téhož dne. I nadále platí
regulace restauračních zahrádek dle tržního řádu, tedy těch, které nejsou stavbami a nejsou kolaudovány. Provozovány mohou
být od 1. 4. do 31. 10. a jejich provozní doba nesmí začít dříve
než v 9 hodin a musí skončit nejpozději ve 22 hodin téhož dne.
Vzdálenost od nejbližší budovy k bydlení přitom není u těchto
nekolaudovaných restauračních zahrádek rozhodující. (kru)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Dárek ke Dni matek od ČSSD
koncert

Slovácké krojované dechové hudby Vlčnovjanka
Otrokovická BESEDA (velký sál), 12. května 2012 v 19.30 hodin

Inzerce

Ještě před zahájením nové sezony čeká dvě otrokovická zařízení pro vodní radovánky investice za dva miliony korun. Kompletní repasí projde filtrační zařízení na městském koupališti
i na brouzdalištích v Rekreačním areálu Štěrkoviště. „Stávající
filtrační zařízení bylo v provozu 12 let. Již v minulých letech
prošly opravami například stěny zařízení, které praskaly a musely být zalaminovány. I když se tak dařilo udržovat vše v odpovídající kvalitě, nechceme riskovat, že by mohlo vypovědět
službu v průběhu sezony,“ vysvětlil otrokovický radní Jiří Ondráš. Areál městského koupaliště nabízí nejen vyhřívaný bazén a brouzdaliště s teplotou vody do 28° C. Pro novou sezonu
je připraveno hřiště s písčitým podkladem pro plážové míčové
hry a se zpevněným povrchem pro streetball. Často využívané
jsou také ruské kuželky a několik houpaček. Rekreační oblast
Štěrkoviště vyniká kvalitou vody v přírodní nádrži. V provozu
bude také letos třiapadesátimetrový tobogan, půjčovna vodních
šlapadel, minigolf, ruské kuželky, stolní tenis nebo hřiště pro
míčové hry, houpačky, skluzavky a dětské pískoviště.  (red)

ta Otrokovic Jaroslav Budek.
Moderní sportoviště bude sloužit sportovním organizacím
i široké veřejnosti.
„Jsou pro vás připraveny
tři hrací plochy - s umělým
povrchem, přírodní trávou a
multifunkční hřiště. Zejména poslední jmenované bude
nejvíce sloužit pro sportování
veřejnosti. Polyfunkční objekt
nabídne kvalitní zázemí pro
odpočinek. Wellness zařízení
nabídne saunu, hydromasážní
vany, whirlpooly či masáže,“
přiblížil místostarosta Otrokovic Milan Plesar.
Právě na sobotu 28. dubna
připravilo město pro návštěvníky areálu pestrý program
rozmístěný na všech hracích
plochách i v samotné budově.
Hřiště s umělými povrchy budou určena pro sportovní klání.
Ostatní program se bude konat
na travnatém hřišti, kde bude
pódium, skákací hrad i stánky organizací, jako je Naděje,
Charita či Dům dětí a mládeže Sluníčko. Hlavním bodem
programu je koncert populární
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z jednání Rady města Otrokovice (RMO)

Z jednání Rady města Otrokovice 9. 3. 2012
Rada města na svém mimořádném jednání projednala celkem
9 bodů, k nimž přijala usnesení. Všechna tato usnesení jsou
veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města
www.otrokovice.cz v sekci
Dokumenty města.
Rada města schválila organizačně technické zabezpečení akce Slavnostní otevření Sportovně společenského
areálu Baťov Otrokovice dne
28. 4. 2012. Radní dále schválili způsob podpory sportu

na území města Otrokovice pro
rok 2012. Radní také projednali a schválili Koncept Integrovaného řešení vjezdu do areálu
TOMA v Otrokovicích a jeho
podání jako přihlášky do výzvy 2.2.9. v rámci Regionálního operačního programu EU
Střední Morava. Rada města
schválila v návaznosti na předešlý Koncept Integrovaného
vjezdu do areálu TOMA uzavření Memoranda o porozumění mezi městem Otrokovice
a společností MITAS, a. s.

Z jednání Rady města Otrokovice 19. 3. 2012

Inzerce

Při druhém březnovém jednání
rada města projednala 41 bodů,
ke kterým přijala usnesení.
Všechna jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách
města www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.
Rada města ve funkci jediného společníka městských obchodních společností Městská
poliklinika, Otrokovická BESEDA, Technické služby Otrokovice a TEHOS schválila finanční
plány společností pro rok 2012.
Radní dále vzali na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Otrokovice ve školním
roce 2012/2013 stanovená ředitelkou mateřské školy. Radní
poté schválili závěrečné zprávy
k projektům spolufinancovaným

název
organizace

dotace
2012

schvál.
záloha

TJ Jiskra

252.582

176.807

FC Viktoria

21.898

15.328

FK PANTHERS

12.564

8.795

ŠSK při
ZŠ Mánesova

21.148

15.016

SK Baťov 1930

44.015

30.811

celkem

400.000

280.000

Pozor na změny při cestování s dětmi
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název organizace

název akce

dotace

TRI-MAX Sport team

Tufo-Moraviaman triatlon 2012, Otrokovice, 23. 6. 2012

50.000 Kč

Speedskating club

Otrokovický in-line pohár 2012, Otrokovice, 28. 4, 2. 6. 18. 6., 27. 9. 2012

20.000 Kč

TJ Jiskra Otrokovice

Mezinárodní atletický halový mítink 2012, Otrokovice, 1. 3. 2012

20.000 Kč

TJ Jiskra Otrokovice

Bohemia World Cup 2012, Světový pohár ve střelbě z kuší, 6.– 8. 7. 2012

10.000 Kč

TJ Jiskra Otrokovice

Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb Otrokovice 2012, , 19. 5. 2012

10.000 Kč

TJ Jiskra Otrokovice

TIREX Handball Cup 2012, Otrokovice – 24.-26. 8. 2012

15.000 Kč

SK Baťov 1930 o.s.

XVII. ročník Mezinárodního fotbalového turnaje přípravek „O pohár osvobození města Otrokovice – 4.-6. 5. 2012

25.000 Kč

Česká federace sálového
fotbalu

Pohár mistrů evropských zemí ve futsale – sálovém fotbale 2012, Otrokovice,
26.-31.5.2012

50.000 Kč

celkem

z dotačních zdrojů Modernizace
vybavení otrokovických základních škol a Koledy tří národů.
Rada města v souladu s principy
podpory sportu na území města
pro rok 2012 schválila poskytnutí záloh na dotace na jednorázové akce mládežnickým a sportovním organizacím a klubům
takto:

Městská poliklinika s. r. o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388
vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře cca 130 m2 v přízemí objektu
polikliniky, budova rehabilitace.
Jedná se o nebytové prostory se samostatným vchodem, s členěním na několik jednotlivých místností, ve kterých bylo provozováno fitcentrum. Nebytové prostory obsahují vlastní sociální zařízení. Zájemci o bližší podmínky výběrového řízení
na pronájem nebytových prostorů, výši nájemného a další
informace, se mohou přihlásit u ředitele Městské polikliniky
s.r.o. Otrokovice na tel. 577 922 228, a to do 31. 5. 2012.

Podle nařízení Evropské unie
a novely zákona o cestovních
dokladech jsou zápisy dětí v pasech rodičů platné pouze do 26.
června 2012. Po tomto datu
budou moci děti cestovat již jen
s vlastním cestovním dokladem
nebo občanským průkazem.
Ten se nově vydává i dětem
mladším 15 let a lze jej využít k
cestování v Evropské unii.
Skončením platnosti zápisu
dětí v pasech rodičů nekončí
platnost cestovních dokladů
rodičů. Požádat o vydání cestovního dokladu lze na místně

Rada města se poté zabývala a na doporučení komise mládeže a sportu schválila rozdělení dotace na podporu mimořádných sportovních a tělovýchovných akcí konaných na území města v roce 2012 takto:

příslušném úřadě obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu. Zákonný zástupce
dítěte předkládá rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz. Žádost
se pořizuje elektronicky včetně
pořízení fotografie, a je proto
nutná i účast dítěte. Správní poplatek za vydání pasu je u dítěte
do 15 let 100 Kč, v případě vydání občanského průkazu osobě
mladší 15 let 50 Kč. Podrobnější informace poskytne MěÚ Otrokovice na tel. 577 680 232-3.

Bc. Marcel Nemček,
 vedoucí odboru ev.-správního
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200.000 Kč

RMO vzala na vědomí doporučení hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu Repase
technologií koupaliště a Rekreační oblasti Štěrkoviště Otrokovice. Radní se seznámili s procesem posouzení a hodnocení nabídek a schválili jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
nabídku uchazeče Pavel Havránek, Třešňová 537/12, Hradec Králové s cenou 2 023 560 korun včetně
DPH.

Z jednání Rady města Otrokovice 2. 4. 2012
Rada města projednala při
svém řádném dubnovém jednání 40 bodů s usnesením.
Všechna jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města.
Radní schválili poskytnutí dotací na jednorázové akce 5 000
korun na Kvínapův putovní
pohár Sboru dobrovolných
hasičů Kvítkovice, stejnou
částku i na akci Děti fitness
organizované sdružením Děti

Fitness aneb Sportem proti
drogám. RMO dále schválila
uzavření mandátní smlouvy
o správě a provozování Veřejného sportovně společenského areálu Baťov Otrokovice
mezi městem a TEHOS s. r.
o. na dobu neurčitou. RMO
schválila v souladu se závěry
hodnotící komise jménem zadavatele rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na projekt Revitalizace severovýchodní části náměstí 3. května.

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
nebytových prostor v 1. patře
objektu č. p. 1342, nám. 3. května,
Otrokovice o celkové výměře 34,80 m2,
na parcele č. 2554 v k. ú. Otrokovice, kolaudované k účelu nepotravinářské prodejny, za následujících podmínek: 1. doba nájmu: nejdříve od 1. 6.
2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) minimálně 500 Kč/m2/rok (bez
DPH) b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději do 5. dne prvního měsíce příslušného
čtvrtletí a může být každoročně upraveno o %
inflace za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem roku ČSÚ, c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení v žádosti uvede
navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel
nájmu,
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti
doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti
ve vztahu k městu Otrokovice a městem zřízeným
organizacím.

6.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 přístroje, 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.
7. nájemce před podepsáním nájemní smlouvy
uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně
nájem a služby s nájmem spojené a při ukončení
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků,
bude tato kauce, případně její úměrná část, pronajímatelem vrácena nájemci.
8. uzávěrka výběrového řízení: 9. 5. 2012 v 10
hodin. Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice.
Prohlídku je nutné předem dohodnout na tel.:
577 662 313, případně 602 788 515 (p. Dohnal).
Bližší informace poskytne Eva Kadlečíková
na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci
osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: „Výběrové řízení nám. 3. května 1342 “
na adresu: TEHOS, s. r. o., k rukám ředitele, tř.
T. Bati 1255, 765 02 Otrokovice. Zadavatel si
vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

POTŘEBUJETE OVĚŘENÝ VÝPIS?




VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Pro město nejvýhodnější nabídku předložilo sdružení společností ALSPO Zlín a První
otrokovická stavební s. r. o.
s cenou 14 157 335 korun bez
DPH.
Radní dále schválili obsah
a finanční harmonogram dvou
investičních akcí - rekonstrukce vestibulu v Otrokovické
BESEDĚ a Parčík s odpočinkovou zónou Kvítkovice.
Ing. Milan Plesar

místostarosta města

INZERCE

KATASTR NEMOVITOSTÍ
REJSTŘÍK TRESTŮ
OBCHODNÍ REJSTŘÍK
A DALŠÍ

Prodám pěkné piano zn.
IRMBACH, hnědý lesk. Cena
15 000 Kč. Prodám harmoniku heligonku DELICIA, cena
5 000 Kč. Tel.: 728 115 702.

NA POČKÁNÍ!

Prodám garáž v Otrokovicích
na Trávníkách - společné garáže v přízemí, nejvyšší nabídce. Nabídky pouze na e-mail:
peklir@seznam.cz.

Městský úřad Otrokovice (budova č. 2)
kancelář MATRIKY, č. dv. 108 a 110

Otrokovické
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Instalatéři SOŠ Otrokovice jsou proslulí v celém Zlínském kraji
Řemeslo má zlaté dno, říká známé rčení. A také se říká, že šikovný řemeslník je k nezaplacení. Právě takové se snaží vychovat ve Střední odborné škole (SOŠ) sídlící na otrokovickém Štěrkovišti. Současná škola vznikla v podstatě ze čtyř středních škol: sloučením SOU gumárensko-plastikářského Otrokovice a SOU stavebního Otrokovice
(1996), připojením SOU Napajedla (1998) a COP Otrokovice (2002). Kořeny gumárensko-plastikářského učiliště sahají až do baťovského Zlína. Odborné učiliště jako
takové bylo otevřeno ve Zlíně v roce 1958, v roce 1973 začíná výuka v areálu na Štěrkovišti. Dnes se vyučuje ve třech budovách. Součástí areálu jsou ještě dva domovy
mládeže, školní kuchyň s jídelnou, moderní sportovní hala, autodílna a penzion Jezerka. Další školní dílny tvoří odloučené pracoviště v Kvítkovicích. Školu nyní navštěvuje 646 žáků, o které se stará 135 zaměstnanců, z toho 76 pedagogických pracovníků. SOŠ je jednou ze tří středních škol působících na území Otrokovic. V minulém
čísle Otrokovických novin jsme představili Gymnázium Otrokovice, dočtete se také o Střední průmyslové škole Otrokovice.

Libor Basel: Řemeslo je správná volba. Na naší škole je učíme od A do Z
Šikovní lidé se ve světě neztratí. V SOŠ Otrokovice to často
dokazují jak absolventi, tak
už její současní studenti. Ti se
osvědčují na různých soutěžích,
na praxi ve firmách a třeba i při
přípravě jídel a obsluze přímo
v sídle Zlínského kraje v Baťově mrakodrapu. Ředitel školy
Mgr. Libor BASEL na ně nedá
dopustit.
Proč by si měli při studiu děti
vybrat právě vaši školu?
Myslíme si, že je výhodnější
budovat svůj život na pevných
základech. Mít vystudovaný
obor, ve kterém vždy najdu
uplatnění, a pak se rozhodnout,
jak pokračovat dál. Bezpečný
svět i osobní pocit štěstí se skládají z drobných jistot, na které
se můžeme spolehnout v obdobích krize. Za pár let bude
ve Zlínském kraji velký nedostatek kvalitních řemeslníků.
Nejen, že řemeslné obory mají
velkou perspektivu, ale čekají
je i slušné peníze. Vrcholový
manažer z každého nebude, ale
výborný řemeslník může být.
I z tohoto důvodu se snažíme,
aby například čtyřletý maturitní
obor management hotelových
a turistických služeb byl co nejvíce orientován na praxi.
Jaké obory se dají na SOŠ
studovat?
Střední odborná škola Otrokovice je velká a moderní státní
škola, jejíž působnost přesahuje hranice zlínského regionu.
Poskytuje komplexní přípravu
v oborech zakončených maturitní zkouškou a výučním listem.
Pro absolventy elektro oborů

vzdělání nabízí škola dvouleté
nástavbové studium ukončené
maturitní zkouškou. Management hotelových a turistických
služeb je čtyřletý obor s maturitní zkouškou. Absolventi tříletých oborů získají výuční list.
Na SOŠ se lze vyučit od autoelektrikáře po zedníka – proto
říkám, že na naší škole učíme
žáky od A do Z. Ale popořadě:
jsou to autoelektrikář, karosář,
mechanik opravář motorových
vozidel, instalatér, přičemž
naše škola je krajským centrem
pro výuku tohoto oboru. Dále
pak kuchař-číšník, malíř, lakýrník, tesař, truhlář, zedník
a obor provozní elektrotechnika
– dvouleté nástavbové studium
pro absolventy učebních oborů elektro ukončené maturitní
zkouškou. Obory karosář, instalatér, malíř, lakýrník, tesař
a zedník spadají do programu
Podpora řemesel.
Co tento program přináší?
Podpora vybraných učebních
oborů ve Zlínském kraji je v 1.
ročníku 300 korun, ve druhém
400 korun a ve třetím ročníku
500 korun měsíčně. Za vyznamenání navíc dostanou učni v 1.
ročníku 1500, ve druhém 2500
a ve 3. ročníku 5000 korun.
Systém této motivace v odborném školství je zajištěn z rozpočtu Zlínského kraje.
Projevuje se rozmanitost vyučovaných oborů i uplatněním na trhu práce?
Výhodou školy je, že široká
skladba oborů umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu
práce. Důkazem toho jsou tisíce

absolventů úspěšně působících
ve stavebnictví, strojírenství,
službách, elektro oborech a jinde. Studenty připravujeme pro
odbornou činnost ve všech typech podniků, samostatnou odbornou činnost, zahájení vlastního podnikání i další studium.
Žáci tedy nezůstávají při získávání dovedností jen ve školních dílnách. Kde ještě získávají praxi?
Je již letitou a osvědčenou praxí, že část žáků pracuje mimo
školní pracoviště přímo u odborných firem. U většiny oborů
odborný výcvik zabírá celou
polovinu studia. Na jeho kvalitě
závisí zvládnutí požadovaných
dovedností, vědomostí a návyků. Proto pečlivě vybíráme
úspěšné zaměstnavatele, se kterými spolupracujeme. Pokud se
u nich naši žáci osvědčí, zůstávají u těchto firem po získání
výučního listu jako kmenoví
zaměstnanci.
Uveďte konkrétní firmy, se

kterými spolupracujete.
Zejména bych chtěl vyzvednout
spolupráci s firmou Barum Continental v Otrokovicích. Nejedná se pouze o gumárensko-plastikářský obor chemik, ale také
další učební obory potřebné pro
tuto firmu. Spolupracujeme
s mnoha dalšími společnostmi,
proto uvádím jen stručný přehled našich nejvýznamnějších
sociálních partnerů: Pro učební
obor automechanik je to Samohýl Motor Zlín, Impromat
Car Želechovice, Zliner Zlín,
Unicars Zlín, Euro Car Zlín, RS
Truck Otrokovice. Pro učební obor klempíř Autocentrum
Otrokovice, Kulhánek Fryšták,
Orsák Valašské Klobouky. Pro
učební obor instalatér Contibau
Zlín, Gastelo Boršice, Energotrading Zlín, Bytservis Zlín. Pro
učební obor malíř Chromek
Bohuslavice, Slovenčík Otrokovice, Pijáček Trnava. Pro
učební obor lakýrník Toyota
Zlín. Pro učební obor truhlář
PSG Zlín, Mikala Míškovice,
Mstolárna Zlín, Trim Zlín. Kromě konkrétních firem spolupracujeme úzce s Hospodářskou
komorou ČR, Cechem malířů
a lakýrníků ČR a Cechem topenářů a instalatérů ČR.
Jaké je zázemí školy ve vztahu k vyučovaným oborům,
i například pokud jde o tělocvik či ubytování pro mimootrokovické studenty?
Areál školy se nachází v klidném a pěkném prostředí u lesoparku a rekreačního jezera
Štěrkoviště. Zájemcům o studium na naší škole je k dispozici

domov mládeže, dále kuchyň
s nadstandardně vybavenou
jídelnou, moderně rekonstruovaná sportovní hala a venkovní
hřiště s umělým povrchem. Při
domově mládeže pracuje široké
spektrum zájmových kroužků.
A když jde o srovnání s ostatními školami podobného typu
v okolí?
Zkvalitňování
vzdělávacího
procesu je prvořadým cílem
a smyslem naší práce. Její
výsledky pak máme možnost porovnávat pravidelnou
účastí na nejrůznějších setkáních a soutěžích odborných
dovedností, například soutěž
Automechanik junior, soutěže
oboru zedník (SUSO), soutěže
gastronomických oborů a také
soutěž Učeň instalatér, v jejímž
krajském kole jsme před třemi
týdny dosáhli na 1. a 3. místo
v jednotlivcích a na 1. místo
v družstvech. Není bez bez zajímavosti, že naši studenti připravují obědy a pracují v jídelně
a kavárně v sídle Zlínského
kraje.
Pochlubte se s mimoškolními
úspěchy žáků školy.
Naši žáci se účastní mnoha
sportovních soutěží, ve kterých
dosahují velmi dobrých výsledků i na národní úrovni, například ve futsalu, nohejbalu, v šachu a dalších. Již dříve na naší
škole studovali například slavní
hokejisté bratři Hamrlíkovi, cyklokrosař Radek Fišer, úspěšný
tenista Jiří Novák nebo juniorský reprezentant ve veslování
Petr Čabla.

Anna Novotná

Centrum celokrajských školských aktivit a projektů

Škola má zázemí dílen i stále se vzdělávající pedagogy

ných škol formou soutěží porovnávají
své teoretické znalosti i praktické dovednosti.
Kromě těchto celokrajských aktivit
je škola Regionálním vzdělávacím
centrem Zlínského kraje programu
PiL Microsoft (Partners in Learning)
v oblasti vzdělávání ICT pracovníků
ve školství. V minulých letech škola
úspěšně realizovala projekty na zvyšování kompetencí pedagogických
pracovníků a zvyšování znalostí angličtiny u učitelů a vedení středních
škol. Do Otrokovic se tak jezdí vzdělávat pedagogové z celého kraje.
SOŠ Otrokovice je provozovatelem portálu školství Zlínského kraje
www.zkola.cz a rodiči i žáky vyhledávaného modulu www.burzaskol.
cz. Široká veřejnost zde najde užitečné informace z oblasti školství, vzdělávání a výchovy. V současné době
se připravuje modernizace a rozšíření
portálu www.zkola.cz o komplexní
celokrajskou databázi dalšího vzdělávání Sofia.
Libuše JANDOUŠOVá,

projektová pracovnice

Pro potřeby praktického vyučování slouží
autodílna přímo v areálu školy, odloučená
pracoviště v Kvítkovicích a pracoviště individuální výuky ve firmách v regionu. „Žáci
jsou díky duálnímu způsobu výuky velmi
dobře vybaveni do praxe. Škola pro ně navíc připravuje nejrůznější projekty, kde formou soutěží porovnávají znalosti z praxe
i teorie. Nejúspěšnější mají možnost vycestovat a získávat zkušenosti na zahraničních
stážích a exkurzích,“ přiblížil ředitel SOŠ
Otrokovice Libor Basel.
Dodává, že se může spolehnout na stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který
tvoří především kvalifikovaní a aprobovaní
učitelé střední školy a učitelé odborného
výcviku, kteří zajišťují kvalitní vzdělání
a ve spolupráci s rodiči i důsledné výchovné působení na žáky.
„Například ve vzdělávacím modulu
Školní psychologie se pedagogové učili, jak komunikovat s dospívajícími žáky
a motivovat je k učení,“ doplnil ředitel školy Libor Basel. Vzorem pro své studenty
je třeba učitel odborného výcviku Oldřich
Vyvažovačka pneumatik. Budoucí au- Brázdil, který získal 28. března ocenění
tomechanici mají k dispozici plně zařízenou od Zlínského kraje. Na cenu jej nominovali
(ano)
dílnu přímo v areálu. Foto: A. Novotná právě studenti.

Střední odborná škola Otrokovice je
charakteristická nejen svou polohou
v centrální části Zlínského kraje, ale
i aktivitami s celokrajskou působností
a širokou škálou zkušeností s realizací evropských projektů.
Škola je Regionálním vzdělávacím
centrem Zlínského kraje programu
environmentálního vzdělávání v oblasti ekologie Enersol. Smyslem
vzdělávacích seminářů a žákovských
soutěží je podpořit výuku témat obnovitelných zdrojů energie, naučit
studenty prosadit své myšlenky a vyjádřit vlastní názory na veřejnosti. Letos se naši žáci Jiří Kobylík a Tomáš
Holík s prací Fotovoltaika a její využití umístili na 3. místě v krajském
kole soutěže a společně s Radimem
Čmolíkem a Davidem Procházkou
s prací Čeká nás doba LEDová reprezentovali v březnu na celostátním
kole soutěže v Pardubicích. Škola
je rovněž realizátorem prestižního
projektu Hledáme mladé technické
talenty, který je zaměřen na podporu
vzdělávání žáků v technických oborech a řemeslech. Žáci všech odbor-
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Výstava výtvarných prací otrokovických školáků je součástí doprovodného programu
52. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Potrvá do konce června
(pokud není uvedeno jinak). 
Vstup volný

květEN
1. května 2012
Májová pouť a odemykání vody v přístavišti na Moravě
9. května v 16 hod., foyer Otrokovické BESEDY
Vernisáž výtvarných prací ZŠ Trávníky – PRŮNIKY
Vernisáž s kulturním programem. Expozice potrvá do 27. 5., je přístupná ve všední
dny od 8 do 18 hod.V sobotu a v neděli v rámci kulturních pořadů. 
Vstup volný
11. května v 19 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
RADEK PASTRŇÁK (Buty), JOYCE HURLEY (USA) + Pakostra band
Frontman skupiny Buty a vynikající americká zpěvačka na JEDINÉM KONCERTU
v ČR. Zazní hity Buty, nové písně i bluesové standardy v podání někdejší doprovodné
zpěvačky Phila Collinse J. Hurley.
Vstupné: 120, 100 a 80 Kč
12. května v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
TANEČNÍ VEČER S VLČNOVJANKOU ke Dni matek.Vstup volný
16. května v 17 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Charitativní koncert pro SDRUŽENÍ ŠANCE Vstupné dobrovolné
17. května v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Divadlo Příběh uvádí: Patrik Francl - CÍL: MOŘE

Vstupné: 70, 60 a 50 Kč

18. května v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Zábavný pořad Karla Šípa Všechnopartička
Hosté: Josef Náhlovský a Daniel Náhlovský.
Vstupné: 200, 180 a 160 Kč

Inzerce

20. května v 15 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Umělecká agentura HP Praha uvádí:
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Kouzelná pohádka pro malé i velké děti. Pořad se uskuteční za podpory Teplárny
Otrokovice a. s., člena skupiny E.ON. 
Vstupné: 90, 80 a 70 Kč

28. května velký sál a kinosál Otrokovické BESEDY
ZAHÁJENÍ ZLÍN FILM FESTIVALU V OTROKOVICÍCH
Od pondělí do pátku bude probíhat dopolední promítání pro školy, odpoledne promítání
filmů pro nejmenší. Kinematovlak přijede do Otrokovic 31. května. 
Vstup volný
30. května v 19.30 hod., velký sál velký sál Otrokovické BESEDY
ABBA STARS – TOUR 2012 - Koncert ke 40. výročí vzniku švédské skupiny
ABBA. Nejlepší evropský ABBA revival. Vstupné: 180, 160 a 140 Kč
Připravujeme na červen:
13. června DRAHOUŠKOVÉ - Francouzská komedie s P. Zedníčkem a J. Paulovou
23.června Koncert k Evropskému dni hudby- nám.3. května.
ZÁJEZDY
12. května 2012 JARNÍ VÍDEŇ - zájezd. Odjezdy: 5.30 hodin od hotelu Baťov, 5.40
hodin od Otrokovické BESEDY, 5.50 hodin zastávka MHD v Kvítkovicích. Plánovaný odjezd zpět v 19 hodin. Vstupné si hradí každý sám. Program: návštěva císařských
komnat a parku Schönbrun, historického centra Vídně. 
Cena zájezdu 450 Kč
19. května a 23. května 2012 PODHÁJSKA - zájezd do termálních lázní. Odjezdy oba termíny: 5.15 hodin Zlín zastávka MHD Náměstí Práce, 5.20 hodin zastávka
MHD U Mlýna, 5.30 hodin od hotelu Baťov, 5.40 hodin od kulturního domu Otrokovická BESEDA. Plánovaný odjezd zpět v 19 hodin. Vstupné si hradí každý sám. 

Cena zájezdu 400 Kč
KINO BESEDA
Čtvrtek 3. května v 19 hodin, Slovensko 2011 – 102 min.
Meruňkový ostrov – drama, romantický 				
Přístupno					Vstupné 75 Kč
Čtvrtek 10. května v 19 hodin, Francie, Belgie 2011 – 93 min., titulky
Víla – komedie, drama				
Přístupno					Vstupné 75 Kč

23. května v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
LADIES PARTY- The Rangers – Erotická show pro dámy.

Vstupné: 160, 140 a 120 Kč

Čtvrtek 17. května v 19 hod., pátek 18. května v 10 hod. It., Fr. 2011 – 104 min., tit.
Máme papeže – drama				
Přístupno		
		Vstupné 70, senioři 50 Kč

25. května v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Vánoční estráda Příběhu - „Osobně mě forma Vánoc štve každoročně už
od listopadu. Ovšem teď v květnu můžou být Vánoce mnohem klidnější a více pohodové… Kdo se nebojí, ať je přijde oslavit s Divadlem Příběh. Kromě vtipných scének
a interaktivního zapojování diváků si je s námi přijede užít také metalová vánoční
kapela či hosté z kulturní nebo školské sféry,“ zve Radim Botek.  Vstupné: 60 Kč

Pátek 24. května v 19 hodin, USA, Jižní Afrika 2012 – 115 min., titulky
Nepřítel pod ochranou – akční, krimi, mysteriózní, thriller
		
Přístupno od 15 let		Vstupné 65 Kč
28.–31. 5. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Dopolední promítání pro školy – vstup volný, veřejnosti vyhrazen balkon.

28. května v 16 hod., foyer Otrokovické BESEDY
Vernisáž výstavy FILM OČIMA DĚTÍ aneb Skřítkové a víly ve filmu

Připravujeme na červen: Modrý tygr, Líbáš jako ďábel, Tohle je
válka, Prci, prci, prcičky: Školní sraz	

„Jsme o krok dál v segmentu spořicích účtů. Zájem klientů je rekordní,“
říká Pavla Maroňová, vedoucí zlínské pobočky Osobního bankovnictví Moravského Peněžního Ústavu
Moravský Peněžní Ústav (MPU) je dlouhodobě vnímán
jako stabilní a ziskové spořitelní družstvo. V poslední době
se o něm hodně mluví v souvislosti s uvedením nového
typu spořicího produktu. Můžete nám jej přiblížit?
Přicházíme s jedinečným spořicím produktem na trhu, který
kombinuje výhody spořicího účtu a termínovaného vkladu.
Klienti mají garantované úrokové sazby po celou dobu
spoření s možností neomezeného přívkladu. Úrokové sazby
patří mezi nejvyšší na trhu a dosahují horní hranice až 4,3 % p.a.
Jsme o krok dál v segmentu spořicích účtů.

vysokou spokojenost klientů se službami MPU. Klienti jsou
vůči nám velmi loajální a na rozdíl od jiných subjektů vůbec
nemusíme řešit jejich uktuaci. Velkou roli hraje také výše
úrokových sazeb.
Jaké jsou plány MPU do budoucna?
Naší prioritou je transformace na banku. Žádost o bankovní
licenci u ČNB podáme v řádu několika týdnů.

S jakým zájmem se setkáváte u klientů?
Zájem klientů o naše vkladové produkty je rekordní. Po
uvedení produktu Garantovaný úrok si u nás klienti uložili
1 miliardu korun za 39 dní. Jedná se o největší nárůst depozit
v historii MPU. Na trhu družstevních záložen nemá podobný
zájem obdoby.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
MPU je největší spořitelní družstvo v České republice. Pobočky
má v Praze a ve Zlíně. Svým klientům poskytuje individuální
služby osobního bankovnictví a zajímavé podmínky při
zhodnocování depozit. Výjimečné úrokové podmínky a vysoký
standard osobního bankovnictví jsou základem soustavného
růstu po celou šestnáctiletou historii.

V čem spočívá úspěch MPU?
Sázíme na osobní přístup, kvalitní služby a dlouhodobý vztah
s klientem. Naše interní průzkumy pravidelně potvrzují velmi

Ekonomické ukazatele: Počet členů 9 tisíc, bilanční suma
přesahuje 7,9 miliard Kč, výše kapitálu 645 milionů Kč,
kapitálová přiměřenost 9,5 %.

www.mpu.cz

I

800 678 678

Lodní modeláři
obsadí Štěrkoviště

O atraktivní podívanou nebude nouze o víkendu 12. a 13.
května na otrokovickém Štěrkovišti. Model klub Otrokovice ve spolupráci s DDM
Sluníčko a město Otrokovice
tam totiž pořádají dvoudenní
setkání lodních modelářů.
Akce začíná 12. května
v 9 hodin a trvá do 13. května do brzkých odpoledních
hodin. Zázemí bude v areálu
DDM Sluníčko. 
(ano)

Knihovna mění
výpůjční dobu
Výpůjční doba po změně
Hlavní půjčovna:
Pondělí 10 – 17
Úterý
9 – 14
Středa 10 – 17
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek
10 – 17
Výpůjční doba po změně
pobočka Baťov
Pondělí 9 – 12 13 – 17
Úterý
ZAVŘENO
Středa 9 – 12 13 – 17
Čtvrtek 8 – 13
Pátek
8 – 13
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kalendář významných akcí
sobota 21. dubna, registrace od 8 hod., soutěže od 9.30 hod., Sport.
hala Otrokovice
Děti fitness aneb sportem proti drogám
Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 50 Kč
sobota 28. dubna slavnostní otevření
VEŘEJNÝ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝ AREÁL BAŤOV

Areál byl dotován z projektu Regionální operační program Střední Morava.

Vstup i všechny atrakce zdarma
středa 2. května, 16 a 16.30 hodin, nám. 3. května a Kvítkovice
Zveme občany města v 16 hodin na nám. 3. května a v 16.30 do Kvítkovic k pietnímu aktu KLADENÍ VĚNCŮ, kdy představitelé města spolu s vámi občany města uctí památku obětí II. světové války u pomníku na náměstí 3. května
a u pomníku v Kvítkovicích.

1. května 2012

Májová pouť a odemykání vody
v přístavišti na ŘECE Moravě

Milovníkům hudby zahrají žáci ZUŠ

Přístaviště:

8.30 Návštěvníky vítá rocková skupina CESTUJÍCÍ HUDBA (produkce do 12 hod.)
9.00 Vystoupení mažoretky
9.05 Odemčení vody starostou města.
9.30 až 11.00 divadelní soubor Tyjátr – vodnické hrátky a soutěže pro děti.
Plavby lodí Morava pro veřejnost (9.30 až 17.00) v intervalu 40 min. Cena palubního lístku 30 Kč. Předprodej v pokladně Otrokovické BESEDY a prodej na místě.

Park před Společenským domem:

10.00 Zahájení představiteli města Otrokovice a hejtmanem Zlínského kraje
10.00 – 12.00 Malá moravská dechovka
13.00 – 14.00 Zpíváme a tančíme s Míšou – dětský zábavný pořad se známou televizní moderátorkou
M. Růžičkovou
14.15 – 15.00 Kapela NEŠVILSKÝ KRÚŽEK
15.15 – 16.45 Hvězdy českého bigbeatu KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA A SKUPINA
GEORGE AND BEATOVENS
Programem provází Radek Chmela. Ukázky aktivit a činností DDM Sluníčko.
Kolotoče, projížďky na koních a ponících, jízdy na motorkách, skákací hrady a další pouťové atrakce.

Základní umělecká škola Otrokovice srdečně zve do nového sálu Otrokovické Besedy v pondělí 23. dubna v 17
hodin na koncert žáků hudebního oboru. V programu se
představí Smyčcový soubor Šporclata, cimbálové muziky Kvítek a Kvíteček, Kytarové trio, Komorní smyčcový
orchestr, sólisté Marek Zvoníček, Alena Keferová, Petr
Vojtášek, Irena Mrhálková, Petra Zvoníčková, Monika
Bartošíková, Eva Melichárková, Barbora Mikesková, Lucie
Mišurcová, David Kefer a Štěpán Šabat. Koncert připravili
učitelé Stanislav Škubal,Veronika Davidová, David Kefer
a Irena Pařenicová.
(red)

18. - 20.5., od 17 hodin
Rybářská víkendovka
Táborová základna DDM Štěrkoviště
Program: předávání rybářských lístků,
rybolov, hry, projekce, táborák
Cena: 500 Kč

Inzerce

26. 5., 9 - 16 hodin
Hrátky na dopravním hřišti
Dopravní hřiště Otrokovice

RESTAURACE A JÍDELNA

MONTEMA

DENNĚ ČERSTVÉ MENU
ZA LIDOVÉ CENY
DOMÁCÍ KUCHYNĚ

VEDLE HLAVNÍ BRÁNY MORAVANU

Inzerce

WWW.IMENICKA.CZ

Program: Překážky, kola, koloběžky, šlapací auto, velké deskové hry, koutek odpočinku.
27.5. od 16 hodin
Akademie DDM Sluníčko
Velký sál Otrokovické Besedy
Program: Velká přehlídka zájmových
kroužků DDM Sluníčko.
Cena: 50 Kč
Celý květen, vždy ve středu 14 až 17 hodin
Dopravní hřiště pro veřejnost
Dopravní hřiště Otrokovice
Program: Podmínkou je vlastní kolo, koloběžka či kolečkové brusle a přilba.
Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
Cena: zdarma 

Těší se na vás DDM Sluníčko

S čerty nebudou žerty do 30. dubna
Až do 30. dubna je v přízemí
a foyer Otrokovické BESEDY
k vidění výstava výtvarného
oboru ZUŠ nazvaná S čerty ne-

jsou žerty. Návštěvníci mohou
obdivovat různé výtvarné techniky, nápaditost a šikovnost
žáků.
(ano)

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA

včetně
Vystavení dokladu o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219  Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-

PŮJČOVNA A PRODEJ
EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

Skauti slaví významné výročí výstavou
Také otrokovičtí skauti se podílejí na tvorbě výstavy, konané 3. až 20. května v Městském

divadle ve Zlíně. Připomíná
100 let českého skautingu a 90
let skautingu na Zlínsku. (red)

Platba za vodu na terminálech Sazky obnovena
Společnost Veolia Voda a společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. obnovily oblíbenou
službu, která zákazníkům umožňuje hradit faktury
za vodné a stočné na 4300 terminálech společnosti Sazka. Široká dostupnost těchto terminálů není
jedinou výhodou, klienti ušetří také na poplatcích.
Zákazníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (člen skupiny Veolia Voda), kteří
platí vodné a stočné nebo zálohy fakturou, tedy
mohou využít obnovené služby a zaplatit na jednom ze 4 300 terminálů SAZKY (kromě terminálů na pobočkách České pošty). On-line terminály

společnosti SAZKA jsou snadno dostupné: v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích
nebo čerpacích stanicích otevřených i ve večerních hodinách nebo nonstop.
K provedení platby stačí předložit čárový kód
umístěný na faktuře. Další nespornou výhodou
této služby je pouze 15korunový poplatek, který
se na rozdíl od poplatků na poště nemění ani podle
výše placené částky.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668 - 24 h denně - havárie i zákaznické

záležitosti, www.smv.cz

Studio Městské televize Otrokovice
nabízí výrobu a profesionální zpracování svateb, soukromých, společenských
i firemních akcí, dokumentárních a propagačních filmů. E-mail pro nabídku
a bližší informace: redakce@televizeotrokovice.cz

Vrtací kladiva

od 200 Kč/den

Sekací kladiva

od 250 Kč/den

Brusky a pily

od 150 Kč/den

Zahradní nářadí

od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510

Inzerce

5. 5., od 14 hodin
Oddech
Táborová základna DDM Štěrkoviště
Program: Pátý ročník přehlídky divadelních
aktivit dětí, žáků a studentů.
Cena: dospělí 60 Kč, děti od 3 let, studenti,
ZTP a ZTPP 40 Kč

Inzerce

Smyčcový soubor „ Šporclata „

Otrokovické
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Hurá na stezky. S respektem a ohleduplností

S prvním jarním sluníčkem se
spousta z nás vydává na procházky a za sportem. Příjemná
procházka a vyjížďka se však
lehce může změnit v bitevní
pole, kdy se bojuje o prostor
a hrozí i úrazy. Přitom stačí trocha slušnosti, tolerance
a dodržování základních pravidel.
Stezka pro chodce a cyklisty je snad jediné místo, které
společně vyhledávají pejskaři,
rodiny s kočárky a malými
dětmi, cyklisté a in-line bruslaři. Obecně platí, že žádná kategorie není nadřazena té druhé, nikdo tu nemá přednost,
všichni by se měli respektovat a brát na sebe navzájem
ohled. Proto předvídejme pohyb a reakci ostatních, buďme
tolerantní, nebraňme ostatním
v pohybu a za chyby se nebojme omluvit.
Cyklisté
- na stezce pro chodce a cyklisty se pohybujme vždy
v pravé polovině stezky jako
na silnici, levou část užívejme
jen pro předjíždění chodců
nebo dalších cyklistů,
- před předjížděním chodců
na stezce je na to upozorněme
(zvonek, zavolání) a po předjetí chodcům poděkujme,
- nezávodíme, jedeme vždy
jen tak rychle, abychom byli
schopni včas zabrzdit,
- buďme slušní k ostatním
na stezce,
- nejezděme se sluchátky
na uších,
Chodci
- na stezce pro chodce a cyklisty se samostatným pruhem
pro chodce (kde je část pro
chodce a cyklisty oddělena
čarou a jednotlivé pruhy vyznačeny příslušným vodorovným značením, - piktogram
chodce a piktogram kola) se
pohybujme pouze v pruhu vy-

značeném pro pěší,
- na stezce pro chodce a cyklisty se pohybujme vždy
v pravé polovině stezky
jako na silnici, vždy nejvýše
ve dvou vedle sebe,
- před případným vybočením či nenadálým pohybem
se přesvědčíme, zda za námi
nejede cyklista - cyklista totiž
na rozdíl od auta není slyšet,
- na stezce nepoužívejme sluchátka,
- máme-li s sebou neposedné
dítě, sledujme provoz na stezce v obou směrech a snažme
se vštípit dítěti, že má chodit
vpravo,
- s kočárkem se na stezce pro
chodce a cyklisty pohybujme
vždy v pravé polovině stezky, tak, aby nás cyklista mohl
bezpečně předjet,
- jen málokterá stezka je tak
široká, aby umožnila jízdu
dvěma kočárkům vedle sebe
v pravé polovině,
- nespoléhejme na to, že
v zimě cyklisté nejezdí - zimních cyklistů přibývá!
- pokud s sebou máme pejska,
zajistíme, aby ostatní neohrožoval, nenecháme jej volně
pobíhat a nasadíme náhubek,
pejska vedeme vždy na pravé
straně,
In-line bruslař
- pamatujme na to, že při odrazu potřebujeme více prostoru do strany než chodci a cyklisté
- nemáme tak účinné brzdy
jako cyklisté,
- nejezdíme vedle sebe
- jezdíme vždy v pravé polovině stezky,
- pomalejší uvolněme místo
rychlejším,
- pamatujme na kouzelné
slůvko děkuji,
- nekličkujme a nejezděme
pozadu,
Na stezku pro cyklisty chod-

ci nepatří a stejně tak cyklisté
nepatří na stezku pro chodce
a na chodník.
Stezka pro cyklisty je samostatná komunikace pro
cyklisty. Je vyznačena značkou bílého kola v modrém
kulatém poli. Svislé značení
bývá zpravidla doplněno bílými piktogramy kola ve formě
vodorovného značení. Tuto
stezku smí užít i osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném
sportovním vybavení.
Stezka pro chodce a cyklisty - stezka označená značkou
s kolem a chodcem v modrém
kulatém poli, které je rozděleno. Značka vyznačuje situování samostatného pruhu nebo
stezky pro cyklisty a chodce,
sousedního pruhu smějí chodci
a cyklisté užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.
Stezka pro chodce a cyklisty - stezka označená značkou
s kolem a chodcem v modrém
kulatém poli, na které je povolen společný pohyb chodců
a cyklistů v jízdním pruhu.
Navzájem se nesmí ohrozit.
Je tedy vhodné se pohybovat
při pravé straně, a umožnit
tak předjíždění chodců i cyklistů vybočením do levé části
stezky. Doporučuje se zvýšená
obezřetnost zejména při míjení
dětí, psů volných i na vodítku, jakož i starších lidí hůře
slyšících, kteří často cyklisty
za svými zády neregistrují.
Směrová tabulka pro cyklisty (cyklotrasa) představuje
pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod,
odkud kam a kudy jet. Může
vést po lesní nebo polní cestě,
po silnici a také samozřejmě
po cyklostezce.

Ing. Martin straka,

zkušební komisař

Navrhněte kandidáta na Cenu města Otrokovice
Znáte člověka, který vykonal
mimořádný skutek v některé činnosti nebo se zasloužil
o podstatný přínos pro rozvoj
či propagaci města? Navrhněte jej jako kandidáta na Cenu
města Otrokovice. Maximálně tři ceny uděluje jednou
ročně Zastupitelstvo města
Otrokovice (ZMO) na základě doporučení rady města.
Jejím nositelem se může stát
žijící fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Otrokovicích nebo právnická osoba se
sídlem v Otrokovicích, nebo
žijící fyzická či právnická
osoba, jejíž čin nebo činnost

má přímý vztah k městu Otrokovice. Ocenění je spojeno
s předáním pamětního listu,
výtvarného symbolu a odměny 10 000 Kč.
Podávaný návrh na ocenění musí obsahovat podrobné
zdůvodnění, v jaké oblasti
a za jaký čin či přínos je cena
navrhována a identifikaci
navrhovaného. V případě fyzické osoby jméno, příjmení,
datum narození a adresu trvalého bydliště, u právnické
osoby přesný název a sídlo.
Pro vyhodnocení návrhů je
Radou města Otrokovice
jmenována odborná komise

v lichém počtu. ZMO jsou
pak předloženi ke schválení
doporučení kandidáti.
Cenu předává starosta
města na slavnostním večeru
ke Dni vzniku samostatného
československého státu. Návrhy na udělení ceny mohou
podávat fyzické a právnické osoby písemně na odbor
školství a kultury nebo na podatelnu Městského úřadu
Otrokovice, nám. 3. května
1340, 765 23 Otrokovice,
a to do 25. května 2012. Pro
dodržení termínů je rozhodující razítko podatelny MěÚ.

(red)

Navrhněte kandidáta na udělení titulu Osobnost města
Znáte žijící osobnost, která
významným způsobem přispěla k rozvoji města nebo se
zasloužila o jeho propagaci?
Pak máte jedinečnou příležitost navrhnout jej jako kandidáta na udělení titulu Osobnost města Otrokovice.
Titul uděluje otrokovické

zastupitelstvo jednou ročně nejvýše třem kandidátům
na návrh Rady města Otrokovice. Ocenění pak získají
kromě titulu také výtvarný
symbol a finanční částku 20
tisíc korun. Nejsou-li k udělení dostatečné důvody, nemusí být roční periodicita nut-

ně dodržena. Návrhy budou
přijímány do 31. května 2012
na Odboru školství a kultury
MěÚ Otrokovice, kde můžete
také získat podrobnější informace. Titul pak předá starosta
města na slavnostním večeru
ke Dni vzniku samostatného
československého státu.(red)

Talentovaná mládež může získat grant
Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové řízení na udělování grantů talentované mládeži pro rok 2012. O grant
může žádat občan Otrokovic
do věku 26 let, který je vynikajícím studentem základní umělecké školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší
odborné školy, vysoké školy
nebo vynikajícím sportovcem a prokazuje předpoklady
k dosažení výjimečných studijních, vědeckých, sportovních nebo uměleckých cílů.
Z grantu je možné hradit

smluvené výdaje související
se studijní, vědeckou, uměleckou nebo sportovní činností.
Formulář žádosti a bližší
informace je možné získat
na Odboru školství a kultury
Městského úřadu Otrokovice
(OŠK). Žádosti přijímá OŠK
prostřednictvím
podatelny
Městského úřadu Otrokovice,
nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice, a to do 27. dubna. Pro dodržení termínů je
rozhodující razítko podatelny. 
(red)

Z REDAKČNÍ POŠTY

Ovlivní nová bioplynová stanice
životní prostředí v Otrokovicích?
Firma Biosolar Otrokovice s. r. o. předložila nedávno na Krajský
úřad Zlínského kraje záměr výstavby bioplynové stanice v Otrokovicích pod názvem Centrum výroby alternativního paliva pro
teplárnu Otrokovice. Tento záměr navazuje na pokus o výstavbu
bioplynové stanice v r. 2009, který byl razantně odmítnut otrokovickou veřejností vč. politických reprezentací. Aktualizovaný
záměr se od předchozího liší zejména: nižší výrobní kapacitou
(jedna třetina původního objemu), má být zpracovávána jen kukuřičná siláž a kukuřičná řezanka, část výroby bioplynu bude umístěna mimo objekt teplárny, dovoz siláže má být zajištěn po příjezdové komunikaci kolem letiště. V současné době probíhá tzv.
zjišťovací řízení , v rámci něhož se mají dotčené správní orgány,
město Otrokovice a veřejnost vyjádřit, zda je nutné předmětný záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí. Jedná se o velmi důležitý moment, který by
neměl být mimo pozornost občanů Otrokovic. Správní řízení zahrnující posouzení dle zmíněného zákona znamená důslednější
zvážení všech potenciálně možných negativních vlivů a větší možnost zapojení veřejnosti.
S ohledem na skutečnost, že záměr má být realizován již ve velmi průmyslově exponované lokalitě, vidí naše občanské sdružení
jako odpovědné a jedině možné řízení zahrnující posouzení podle
zákona 100/2001 Sb. I nadále setrvává jeden z nedořešených zásadních problémů lokality a to, že nebyla dosud posouzena zdravotní rizika plynoucí z kombinace různých negativních vlivů. Naše
stanovisko prezentované již v roce 2009 trvá. Navrhujeme, aby
krajský úřad až do objektivního vyhodnocení reálných zdravotních rizik dané lokality vyhlásil moratorium na schvalování nových zdrojů ekologických zátěží, tj. nulovou toleranci ke zhoršení
stávající situace. Co vy na to, občané?
Jaroslav Bořuta,
 Občanské sdružení Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Upozornění na nebezpečí úniku
plynu v bytových jednotkách
K napsání tohoto dopisu mě
přinutil fakt, že lidé podceňují
odbornou instalaci plynových
zařízení. Kvůli tomu mohou
vznikat otravy nebo nebezpečí
výbuchu. Nedávno se takové
případy staly v Tečovicích či
Ostravě. Plyn je stejně jako
oheň dobrý sluha, ale zlý pán.
Sám jsem již před důchodem,
proto rozhodně tento text neberte jako snahu dát vydělat
plynařům či jako reklamu.
Plynoinstalace v bytových
domech musejí být provedené
podle platných předpisů a vždy
oprávněnou odbornou firmou,
nestačí jen živnostenský list
instalatéra. I při správně a odborně provedené instalaci
nelze zcela zabezpečit plynoinstalaci proti poruchám - haváriím. V případě zjištěného
úniku plynu je nutné volat odborníky poruchové služby, tel.
1239 a okamžitě otevřít všechna okna a dveře. Nikdy nerozsvěcujte, nepoužívejte zápalky,
nekuřte a zabraňte vzniku ote-

vřeného ohně. Nepoužívejte
elektrické zvonky, ze zamořeného bytu netelefonujte. Každý
zásah pohotovostní výjezdové
služby na telefonu 1239 je
bezplatný, byť by se jednalo
jen o podezření úniku.
Upozorňuji, že k úniku spalin do místnosti u spotřebičů
s odtahem spalin do komína
může docházet při instalaci
nových výkonných digestoří,
které mají výkon ventilátoru
vyšší než dosud instalované digestoře. Při výměně plastových
oken může docházet k nedostatečnému přívodu spalovacího
vzduchu a tím i k poruchám
kotlů. Časté jsou poruchy při
neodborně provedené rekonstrukci kuchyňské linky k provedenému přívodu plynu. Při
rekonstrukci, výměně stupaček v bytových domech musí
montážní firma vždy předložit
doklad, že pro tyto práce má
oprávnění.  Karel Marek,

revizní technik

plynových zařízení
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poděkování

Dne 25. března uplynulo 20 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana Františka Vašiny.
S láskou vzpomínají syn Vladimír a dcery Marie
a Zdeňka s rodinami.
Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dne 4.
dubna uplynulo 5 let, co nás navždy
opustila maminka a babička, paní
Božena Martinů a 19. července
uplyne 9 let, co nás navždy opustil
tatínek a dědeček, pan Josef Martinů. S láskou vzpomíná dcera Hana.
Dne 6. dubna uplynulo 14 let ode dne, kdy nás
opustila moje manželka, maminka a babička, paní
Dáša TIHELKOVÁ. S úctou vzpomíná manžel
a děti s rodinami.
V těchto dnech vzpomeneme
9. výročí úmrtí Josefa Karáska a 7. výročí úmrtí paní Zdeňky
Karáskové. Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana a syn Josef.
Na květy včelky sedají, naše vzpomínky konce
nemají. Dne 7. dubna uplynulo 10 let, co navždy
odešla naše maminka, paní Štěpánka Gajdůšková. Za tichou vzpomínku děkují dcery Anežka a Laďka a syn Vojta s rodinami.
Dne 31. března by se dožil 66 let pan Jan Bína.
Dne 12. dubna jsme si připomněli 3 smutné roky
od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají manželka Dagmar, dcery, syn s rodinami, vnoučata a sestra Jaroslava s rodinou.
Již 19. rokem s bolestí v srdci vzpomínáme na den,
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Josef Verbík. S láskou vzpomíná rodina
Verbíkova.
Odešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne 23. dubna vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana Jiřího Ťápala. S láskou vzpomínají přítelkyně Helena
a bratr Jaroslav s rodinou.
Dne 11. ledna jsme vzpomenuli 4
roky, kdy nás opustil náš manžel,
dědeček a pradědeček, pan Miloslav
Slánský. Dne 24. dubna vzpomeneme 1 rok, kdy nás opustila maminka, babička a prababička, paní Mária
Slánská. Nikdy nezapomenou dcery s rodinami.
Dne 5. dubna jsme si připomněli 11.
výročí úmrtí paní Elišky Urbancové a 26. dubna vzpomeneme 24.
výročí úmrtí pana Rudolfa Urbance. S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana, Helena a Milena s rodinami.

Inzerce

Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 12. dubna uplynulo 5 smutných let, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a bratr,
pan Josef Koryčánek z Tlumačova. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná
manželka Jindřiška s rodinou.
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Redakce Otrokovických novin: tel. 571 118 104,
e-mail: redakceotrokovickenoviny.cz

Dne 17. dubna uplynulo 20 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn, bratr a tatínek, pan Miroslav GRUFÍK. Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku. Stále vzpomínají rodiče, sestra
s rodinou, manželka, dcera, syn a vnučka.
Díky za to, čím jsi nám v životě byla, za každý den,
který jsi pro nás žila. Dne 9. března by se paní Božena Bukovčíková dožila 78 let a dne 18.
dubna vzpomeneme 5. výročí jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku děkuje manžel Milan a děti s rodinami.
Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji milovali.
Dne 19. dubna jsme vzpomněli 20. smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky, babičky, tchyně, paní
Františky Švitelové. S láskou a úctou stále
vzpomínají dcera a snacha s rodinami. Kdo jste ji
znali, věnujte s námi tichou vzpomínku.
…a jenom vzpomínky nám zůstanou… Dnes, 20.
dubna, vzpomínáme 2. smutné výročí úmrtí pana
Mojmíra Očadlíka. Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme. Manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka na Jana Páleníka. Dnes, 20.
dubna, už tomu bude 6 roků, co žiješ jen v našich
vzpomínkách. Manželka a děti s rodinami.
Dnes, 20. dubna, uplyne 14 let
od úmrtí maminky a babičky Anny
Barešové a 5. června uplyne
13 let od úmrtí tatínka a dědečka
Antonína Bareše. S láskou vzpomíná dcera a vnuk. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Dne 22. dubna uplynou 4 smutné roky od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní Marie Dohnalová. S láskou a úctou vzpomínají dcery Ludmila,
Marie a Anna s rodinami.
Dne 26. dubna to bude již 6 let, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Zálešák, který by v srpnu
oslavil 60. narozeniny. S láskou stále vzpomínají
manželka Bohumila a dcera Silvie.
Dne 26. dubna vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana
Jiřího Příhody. S láskou stále vzpomínají
manželka Drahomíra, dcery Drahomíra a Zdeňka
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenete
s námi.
Dne 30. dubna uplyne rok, kdy nás opustil pan
Vladimír Brychta. S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Dne 2. května vzpomeneme nedožitých 100. narozenin vážené paní, věřící katoličky Anny Seberové. Za tichou vzpomínku děkují synovci Tománkovi s rodinami.
Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál.
Dne 7. května uplyne 10 let, co nás navždy opustil
pan František Bulva. Vzpomínají syn František
s rodinou, vnučka Eva a vnuk Tomáš s rodinami.

ZA BOHUSLAVEM KOPÁČKEM
(1930 - 2012)
Dne 18. 3. 2012 zemřel pan učitel Bohuslav
Kopáček, který působil v naší Základní škole Mánesova od roku 1985 do roku
sddddd
1990 jako zástupce ředitele školy pro 2. stupeň.
Narodil se 12. ledna 1930, pocházel z Vysočiny. V letech 1949–1952 studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor dějepis – zeměpis –
občanská nauka. Kromě těchto předmětů pak vyučoval
také tělesnou výchovu a práce na pozemcích.
Zahrádka a sport byly jeho největší celoživotní záliby.
Organizoval různé sportovní soutěže, aktivně se vě-

Děkuji všem zaměstnancům Charitního domova
Svaté Anežky Otrokovice,
zvláště pak vrchní sestře Bc. Heleně Novákové,
za vzornou péči, kterou
věnovali mé mamince, paní
Jarmile Hubáčkové,
během její dlouhé nemoci,
zejména v posledních chvílích jejího života.
Ing. Miroslav Hubáček, Zlín

Zahrádkáři bilancovali
i naplánovali Den dětí
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Radovánky v Otrokovicích
se sešla 25. 3. 2012 na své
výroční schůzi. Přítomní
nejprve zhodnotili svoji práci za uplynulý rok. Každý ze
125 zahrádkářů se po celý
rok věnoval úklidu okolí své
zahrádky. Když na to přišlo, poprali se i s opravami
společných rozvodů vody
či oplocení. Na hodiny tato
práce snad ani nejde spočítat, každý to však dělal s láskou k zahradě. Na schůzi se
mluvilo i o nových plánech.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Radovánky požádala město
Otrokovice o odkoupení pozemků. Ty by měly zůstat
majetkem ČZS a členové
se budou starat o úklid pozemků ve svém nejbližším
okolí. ČSZ by chtěl rozšířit
Radovánky o další prostory,
protože je velký zájem o zahrádky, kde by mohl každý
pěstovat zdravou zeleninu
i ovoce. ZO ČZO kromě
toho čeká také jednání s Povodím Moravy o opravě průrvy na cestě mezi jezírky,
kterou způsobila velká voda
v roce 2010.
Členové se také společně
dohodli, že budou hlídat,
aby v okolí sadů nevznikaly
černé skládky. Pro širokou
veřejnost plánují zahrádkáři na 23. června 2012 od 13
hodin uspořádání druhého
ročníku Dne dětí. Po velkém
úspěchu akce loni, kdy přišlo
na 300 lidí, mají připraveno
další vylepšení a nové nápady, kterými chtějí zaujmout
širokou veřejnost, kterou srdečně zvou.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Radovánky Otrokovice

noval gymnastice v Sokole, kde působil jako cvičitel
a trenér. Měl rád lidi, byl kamarádský, laskavý, ochotný vždy a všude pomoci a obětavě pracoval pro školu,
svou obec i své přátele.
Jeho žáci a kolegové si ho budou pamatovat především jako hodného člověka, který dokázal řešit veškeré
problémy s klidem a měl pro své žáky pochopení. Šířil
kolem sebe dobrou pohodu svým přátelským a spravedlivým jednáním.
Žáci i učitelé naší školy, kteří měli tu čest pracovat
pod jeho vedením, ho měli velmi rádi. Všichni budeme
na pana učitele Bohuslava Kopáčka s úctou vzpomínat.
Čest jeho památce.

Vedení ZŠ Mánesova Otrokovice
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Ocenění Základní školy T. G. Masaryka Morenu vynesli senioři i školáci
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 proběhlo vyhodnocení nejlepších
preventivních programů škol
Zlínského kraje za školní rok
2010/2011. Celkem bylo hodnoceno 250 preventivních programů, z nichž pouze 17 bylo
v rámci kraje vybráno k ocenění a mezi oceněnými byla
i naše škola. Setkání proběhlo v uherskohradišťské Redutě
za přítomnosti zástupců kraje
a ministerstva školství.
Uznání jsme získali za kvalitní minimální preventivní program a hlavně za jeho
uplatnění v každodenní praxi.
Za snahu vytvářet a udržovat
pozitivní vzájemné vztahy
v třídních kolektivech a taky

mezi jednotlivci, za budování
pozitivního klimatu celé školy.
V oblasti prevence sociálně
patologických jevů se zaměřujeme také na prevenci šikany,
kyberšikany, návykových látek, alkoholu a kouření. Snažíme se nenásilně aplikovat antidiskriminační a multikulturní
zásady. Důležitou součástí naší
práce je i spolupráce s rodiči
2007
a jejich informovanost o2013
preventivních programech. Při
přípravě programů úzce spolupracujeme s mnoha externími
organizacemi.
Nedílnou součástí primární
prevence na naší škole je i činnost školního žákovského parlamentu.

Ve spolupráci metodičky
prevence, výchovného poradce
a školního psychologa pracuje na škole školní poradenské
pracoviště. Naplňování cílů
primární prevence sociálně
patologických jevů prolíná
do všech školních projektů:
Kamarádstvím proti šikaně,
Dny prevence a zdraví, MultiPROGRAM
EURÓPSKA ÚNIA
CEZHRANIČNEJ
EURÓPSKY FOND
kulturní výchova, Férová škoSPOLUPRÁCE
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC
ČESKÁ
REPUBLIKAplná zdraví, Letem
la, Škola
světem, E-bezpečí a další.
Cílem všech našich preventivJaro je tady! Abychom jaro řádně přivítali, uspořádal Klub důchodních aktivit je spokojený učitel
ců Baťov 26. 3. vynášení Moreny. Tímto se snažíme udržovat tradia žák v bezpečném prostředí
ce. Za členy Klubu důchodců Baťov Jarka Němcová.
s možností všestranného rozvoje osobnosti.
Mgr. Ivana Bezděková,

školní metodička prevence

Zážitky z česko-slovenského běžkařského kempu

ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Mánesova, ZŠ praktická a speciální, Naděje
Otrokovice, DDM Sluníčko, Sportovní klub Zlín, Základní umělecká
škola v Otrokovicích Vás srdečně zvou na

s ním zvládnou ti nej z nás vy- organizátorovi kempu panu
4. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO KONCERTU
běhnout …výhled do okolí učiteli Bukovjanovi děkujeme
PRO SDRUŽENÍ ŠANCE
za nové
sportovní
zážitky...
užili projektu Pohyb
prý stojí za to... denní program
Další, tentokrát
běžkařský
kemp v rámci
přeshraničního
nás
spojuje
a
vzájemně
rozvíjí
na
ZŠ
Mánesova
je opět v týmech, ráno běžky jsme si to.
Akce se uskuteční dne 16. května 2012 v 17.00 hodin v novém sále
Otrokovické Besedy.
Tyto telegrafické zprávy pua bazén, odpoledne se skupiny
Tak jsme si to krásně užili, přestože ani na horách, kam jsme ve čtvrtek 15.
tovaly do Základní školy Mávyměňují... na běžkách prosince
zvládpomalu blíží. Zima zde byla,
vyrazili na další, tentokrát běžkařský kemp, po sněhuRok
nebylouplynul
téměř ani velmi rychle a jaro se
Záštitu nad koncertem převzal
Galikpo
ve tři
Velkých
Karlovicích,
kde jsme společně
s našimi
nesova
dny,
které jsme
neme slušný okruh, ale památky.
máme Do hotelu
jednoduše
řečeno, příliš dlouho. Každý
nás Otrokovice
čeká na jaro jako
starostazměsta
slovenskými kamarády byli po tři dny ubytovaní, jsme sice běžky nastěhovali, ale
Mgr. Jaroslav
Budek.
toho plné kecky ... ve slané
voděna ně společně
na varianta"
zázrak.bylaJaro je ve slovanské mytologii
symbolizováno
bohyní
bohužel
řada nedošla.se
Aleslovenskými
nám to nevadilo, kamaprotože i "suchá
Absolvovali jsme několik závodů - závody psích spřežení, karlovskou
rády
strávili
v
příjemném
prozaslouženě relaxujeme...bezva.
večer
Vesnou,
bohyní
nového
života
a
nového
začátku.
Bohyně Vesna
poštu, bowling i turisticko-bežecko-orientační honbu za pokladem. Projeli jsme se
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek
G. Masaryka,
ZŠ Mánesova,
ZŠ praktická
Naděje
i relaxovali
v bazénu
slanou
vodou, každýpřejímá
večer hráli žezlo
hryZŠa T. vlády
středí
hotelu
Galikse ve
Velkých
díky DVD vylezeme až na
nakolech,
Mt. řádili
od bohyně
zimy
a poputuje
smrtia –speciální,
Vynášez koncertu
naMoreny.
podporu dětí
každé ráno jsme vyběhli na rozcvičku(!!!). Zimní náladu nám navodila pouze
s onkologickým
onemocněním.
DDM Sluníčko,
Sportovní
klub
Zlín,
Základní
umělecká
Karlovicích.
Náš přeshraniční
Everest...to je jiný level než
našepřítomná
Moreny,
pohanským
rituálem,
se žáci
ZŠP a ZŠS
virtuálně
Kateřina Neumannová,
od které jsme sením
dozvěděli,
coOtrokovice,
to tímto starým
Těší se na Vás děti a pedagogové
vlastně ten běžkařský sport je, jak se na běžkách pohybovat a jak si vychutnat
projekt Pohyb nás spojuje a vzá- v Otrokovicích
ráno vyběhnutá sjezdovka...
škola v Otrokovicích
Vás
zvou
pomyslně
rozloučili
sesrdečně
zimou.
Vnapondělí 26. březkrásu tohoto zimního sportu. Snad budeme mít druhou příležitost
v březnu, kdy
běžkařský
kurz. Děkujeme
všempokražákům, účastníkům
kurzu,
za
rozvíjí
bez potíží
Sobota 24. března 2012 nás čeká dalšíjemně
na se za
doprovodu
svých učitelů vydali městem k řece Dřevnici.
vytvoření bezva atmosféry a skvělé party a panu učiteli Bukovjanovi za
Opět nádherné ráno...krásný, čuje. Po zimních disciplínách se V čele průvodu
nesli starší
hoši slámovou Morenu
– symbol zimy.
4. ROČNÍK
CHARITATIVNÍHO
KONCERTU
slunečný den... pokoje jsou pomalu připravujeme na teplo, Na lávce přes řeku vytvořili žáci velký kruh, ve kterém se říkankaPRO SDRUŽENÍ ŠANCE
vyklizené... všichni účastníci které pro nás znamená další lek- mi, básničkami a písničkami
rozloučili s končící zimou. Při hození
kempu měří své síly ve dvou ce florbalu a atletickou přípravu zapálené Moreny
do
vody
děti
jarohodin
říkankou
Akce se uskuteční dnepřivolávaly
16. května 2012
v 17.00
v novémPřišlo
sále jaro
Otrokovické
Besedy.
disciplínách - v běhu na lyžích na dubnovém kempu v Dubnici do vsi. Zájem kolemjdoucích,
přilákaný
naším vystoupením, zahřál
volnou technikou a v běhu na ly- nad Váhom, kam se už moc tě- u srdce. Při pohledu na odplouvající Morenu se zdálo, že vzduch
Záštitu nad koncertem převzal
žích s hromadným startem... vý- šíme.
začíná jarně vonět a ptáci zpívat veseleji.
jaro je pro všechstarostaVždyť
města Otrokovice
Mgr. Jaroslav
Budek.
Marcela Javoříková ny symbolem radosti, optimismu a nových
sledky jsou jasné, diplomy na- 
zážitků.
Dětem se traa žáci 6. a 7. ročníku dice vynášení Moreny velmi líbí a škola určitě zachová tento zvyk
psané, předáváme ceny a velmi 
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek
neradi se loučíme a odjíždíme…  ZŠ Mánesova i do budoucích let.Mgr. Lenka zKarolová,
učitelka
koncertu poputuje na
podporu ZŠP
dětí a ZŠS
s onkologickým onemocněním.
Těší se na Vás děti a pedagogové
ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Mánesova, ZŠ praktická a speciální,
Naděje Otrokovice, DDM Sluníčko, Sportovní klub Zlín,
Základní umělecká škola v Otrokovicích Vás srdečně zvou na

4. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO KONCERTU
PRO SDRUŽENÍ ŠANCE

Akce se uskuteční dne 16. května
2012 v 17.00 hodin v novém sále
Otrokovické BESEDY.
Záštitu nad koncertem převzal
starosta města Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek
z koncertu poputuje na podporu
dětí s onkologickým onemocněním.
Těší se na Vás děti a pedagogové

Inzerce

V ZŠ Trávníky prožili Noc s Andersenem

Kontakty na redakci Městské
televize Otrokovice: 571 110 220,
redakce@televizeotrokovice.cz
www.televizeotrokovice.cz - archiv vysílání

Čtvrtek 22. března 2012
Je nádherně, svítí sluníčko, teploty jsou skoro letní, jaro na nás
tady na Valachách číhá na každém kroku... nebudete tomu
věřit, ale i tak běžkujeme... mise
je splněna... všechny to dokonce baví... pod nohama po ránu
trochu zmrzlý sníh, nad hlavou
azurová obloha, vzduch voní...
je tu parádně.
Pátek 23. března 2012
Počasí je výstavní... všichni
s chutí vybíháme už na brzkou
ranní rozcvičku... trenér - pan
učitel Bukovjan, je nelítostný...
žene nás zamrzlou plání... makáme... pak se trochu protáhneme
a pozdravíme společně slunce...
den hezky začal... trenér Buk
nemá dost a drtí skupinu nejvěrnějších a nejvytrvalejších
z nás... makáme ... sjezdovku

V pátek 30. března se mnoho škol a knihoven účastnilo už 12. ročníku mezinárodní
akce zvané Noc s Andersenem. Celkem
nocovalo ve školách a knihovnách více než
61 000 příznivců knih a literatury. Naše
škola se této akce zúčastnila už potřetí. Letošní noc byla věnována 100. výročí narození Jiřího Trnky, významného ilustrátora,
malíře, loutkaře, zakladatele filmového studia Bratři v triku.
Přípravy probíhaly dlouho. V hodinách
literatury se žáci seznámili s životem a dílem Jiřího Trnky, zhlédli některé jeho animované filmy, ve výtvarné výchově zase
malovali ilustrace k nejznámějším Andersenovým pohádkám.
A jak proběhla samotná noc? Už od sed-

mi hodin večer byl pro žáky sedmých tříd
připraven zajímavý program. Na jeho realizaci se podíleli i vybraní žáci devátých
tříd. Spousta her, soutěží, křížovek a kvízů, vyhodnocení nejlepších pohádkových
masek i lampionový průvod po zahradě.
Po půlnoci také stezka odvahy noční školou
a pro otrlé a nespavce ještě i horor. A samozřejmě soutěž po internetu a chatování
s účastníky jiných škol a knihoven. Ranní
vstávání bylo pro některé docela náročné,
ale i to zvládli všichni. V devět ráno už
jsme byli po snídani, měli jsme uklizeno
a unaveni, ale spokojeni jsme odešli domů.
Věříme, že si tuto „dlouhou noc“ příští rok
zase zopakujeme.
Mgr. Oldřiška Vobrová, ZŠ Trávníky
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Úspěšný start bikerally v Otrokovicích nezmrazily ani ranní teploty

Pomyslný startovní výstřel seriálu Wood bike series 2012
zazněl 1. dubna v Otrokovicích.
Závodu předcházel neoficiální
sobotní trénink spojený s registrací. I přes malou nepřízeň počasí se na něm sešla celkem početná tlupa riderů, která mohla
začít s přípravou na ostrou závodní aprílovou neděli.
Strůjci sjezdového dění této
průmyslové metropole, říkající
si BikeCore Otrokovice, vsadili na osvědčené, dalo by se říci
již nostalgicky známé tratě. Pod
heslem ,‚zpět ke kořenům a šutrům‘‘ byly připraveny tři tratě
splňující bikerallyová kritéria.
Nutno podotknout, že tratě patří
spíš k těm obtížnějším, kde není
nouze o technické pasáže, ale
také rychlost a třeba i horizonty.
Chuť zazávodit si nezmrazily
ranní teploty, místy pod bodem
mrazu, ani pofiderní počasí

v tuto aprílovou dobu převládající. Sníh, vítr, slunce… prostě
apríl. Na start do prvního závodu se postavilo na 150 bikerů
z širokého okolí, včetně Slovenska. Vychytávkou letošní sezony se stala kontrola předčasných

startů, takže na některé čekalo
překvapení.
Nadšení po dlouhém zimním
odpočinku bylo velké a tužba po zdravém adrošu mohla
být ukájena od 11 hodin, kdy
vystartoval na trať předjezdec.

Za ním již klasicky zástupkyně
ženského pohlaví, následována
kategorií S15, tedy mlaďochů
do 15 let. Nejmladším klukům
bylo 11 let! Dále byly vypsány
kategorie junior, hardtail, muži.
Premiéru měla kategorie masters nad 35 let, kde startovalo
8 borců. Za pozornost stojí, že
u pár jedinců může probíhat
i krásný boj otec vs syn! Přítomní fandící vytvořili parádní
atmosféru, která se odrazila
v hecování rajdrů, a tak nechyběla nouze o krizové situace.
Bohužel se závod neobešel bez
několika zásahů záchranářů.
Všem zraněným přejeme brzké
uzdravení!
Od první do poslední páté
rychlostní zkoušky se odehrával
neskutečný souboj o první místo mezi úřadujícím celkovým
vítězem loňského seriálu WBS
Martinem Kolajíkem ze SBT

Fryšták a několikanásobným
medailistou závodů světového
poháru ve fourcrossu Kamilem
Tatarkovičem ze stáje Commencal FDF. Přetahovali se o každou desetinku, aby po poslední
RZ ukázaly výsledky naprosto
shodný součet časů. Dle regulí
rozhodla první RZ, kde byl Kamil o 1 desetinu rychlejší. Dlouho s oběma držel krok Martin
Hoferek, kterého však z těchto
bojů srazil defekt na konečné
třetí místo. Závěrem se patří poděkovat hl. organizátorům, fanouškům, bikerům za sportovní
podívanou, zkrátka všem, podílejícím se na zdárném dotažení
závodu do konce… a na dalším
závodě ve Zlíně 29. 4. Zdar!
Všechny informace najdete
na www.bikegeneration.cz

Zdeněk Bělák,

Kamil Štěpančík,

Foto: Jiří Laštůvka

Sestry Ondovy sbírají medaile i v Německu a na Slovensku Kuželkářské dorostenky zabodovaly

Čabla zabojuje o dodatečnou kvalifikaci na olympiádu
Jarní počasí, které k nám přišlo již v polovině března , vylákalo otrokovické
veslaře
k prvním jízdám po řece Moravě. Na vodu se vydali nejen
již zkušení starší veslaři, ale
i mladí adepti, kteří svou veslařskou dráhu zahájili teprve
na podzim. Vzorem jsou jim ti
starší veslaři, kteří v loňském
roce sbírali medaile na domácích i zahraničních regatách
a kteří v pátek 30. března byli
vyhlášeni nejlepšími sportovci
Otrokovic.
V kategorii kolektivů
se
družstvo dorostenců umístilo
na druhém místě - o řadu medailových umístění včetně těch
nejcennějších zlatých se zasloužili veslaři Martin Omelka,
Jan Vodinský, Martin Svízela,
Tomáš Svoboda a kormidelník
Robert Janda. Družstvo připravovala trenérka Ing. Zuzana
Atarsia, která také patřila mezi

oceněné trenéry. Úspěšní byli
veslaři i v kategorii jednotlivců , kde ze šesti oceněných
sportovců získali veslaři 2
umístění. Na 4.místě se umístil
Adam Atarsia, který do poloviny roku startoval jako junior
a svými výkony si vybojoval
účast v české reprezentační osmiveslici. Tato posádka získala
bronzové medaile na mistrovství Evropy a o měsíc později
se probojovala do finále mistrovství světa . V podzimní části
sezony pak v kategorii mužů
vybojoval společně s bratrem
Jakubem zlato na mistrovství
ČR ve sprintu v kategorii dvojskif mužů lehké váhy.
Na 3. místě se umístil Petr
Čabla, který v průběhu sezóny
získal řadu medailí včetně mistrovského titulu na dvojskifu.
Cenné pak bylo 9. místo na mistrovství světa veslařů do 23 let,
které vybojoval na dvojskifu

společně s M. Viktorou z Hodonína. Vyhlášení nejlepších
sportovců se P. Čabla nezúčastnil, neboť již v sobotu startoval
na prvních ostrých závodech –
6 pozvaných skifařů lehké váhy
startovalo v Račicích v souboji
o právo vytvořit dvojskif pro
start na dodatečné kvalifikaci
pro olympijské hry. A tuto posádku na základě předvedeného
výkonu vytvoří právě P. Čabla
a hodonínský M. Viktora, a tak
na konci května budou bojovat
o dodatečné zařazení do olympijské nominace. V polovině
dubna se rozjede závodní sezona naplno. 14. dubna všichni startovali na mistrovství ČR
na dlouhé trati (6 km) na plavebním kanále v Hoříně, o týden později si všichni včetně
žactva zkusí své závodní tratě
na Brněnské přehradě.

Milan Tomaštík,
předseda veslařského oddílu

Velikonoční neděle patřila
ve Valašském Meziříčí kuželkám. Pevnou ruku a přesné míření měly otrokovické hráčky,
které ovládly turnaj a skončily
v 1. lize na druhém místě.
Poslední turnaj byl vrcholem sezony a přinesl nejen
napínavou podívanou, ale
i zajímavé výsledky. Dosud
vedoucí Hazlov neunesl tíhu
zodpovědnosti a na turnaji
obsadil poslední místo, čímž
se propadl na čtvrtou příčku.
Výkony družstev byly neobyčejně vyrovnané, mezi čtvrtým
a osmým družstvem byl rozdíl
pouhých 12 kuželek. Bojovalo se až do konce a sebemenší zaváhání posledních hráčů
způsobovalo pořádné změny

v pořadí. Lídrem turnaje se
naopak zcela jasně stalo dívčí družstvo z Otrokovic, které
překvapilo velmi kvalitními
výkony a především svou vyrovnaností. Ačkoliv si tým
ve složení Barbora Divílková,
Ivana Pitronová a Eliška Kubáčková ze semifinále nepřinesl žádné zvýhodnění, dotáhl
se až na celkové druhé místo.
Právě vysoký výkon v tomto
turnaji se družstvu hodil, protože bronzová Jihlava rovněž
získala 13 bodů, a tak rozhodoval průměr z obou finálových
utkání.
Mistrem ČR je podruhé
v řadě družstvo TJ Valašské
Meziříčí B. Podrobnější výsledky na www.kuzelky.cz.  (kru)

STAVEBNINY
OTROKOVICE

Inzerce

místě. Julie ve stepech obsadila
druhou a v kategorii trio třetí
příčku. Celková bilance obou
sester Ondových ze dvou víkendů je 4 zlaté, 6 stříbrných
a 2 bronzové medaile ze třech
závodů. Gratulace a poděkování
patří také klubu ASC Zlín, trenérce Andree Višňové a městu
Otrokovice za podporu. Poslední víkend v březnu se konalo
první kolo čtyřkolového Poháru
federací České a Slovenské re-

publiky ve sportovním aerobiku, a to v Brně. Zuzana Ondová
získala v kategorii 9 až 11 let
zlatou medaili, když porazila
38 soupeřek. Spolu s Michaelou Bětíkovou a Kateřinou Macharáčkovou získala bronzovou
medaili. Starší ze sester Julie
se ze zdravotních důvodů závodů nezúčastnila. Zato bude
reprezentovat na MS v aerobiku
v bulharské Sofii. O víkendu
14. a 15. dubna se na Slovensku
konal poslední nominační závod
na MS v aerobiku. Julie Ondová spolu s P. Fryštákovou a M.
Vítkovou získaly zlatou medaili
a tím pádem právo reprezentovat Českou republiku na MS.
Děvčata zaslouží obdiv, jelikož
v kategorii senior jsou letos prvním rokem. Závodu se zúčastnila i mladší Zuzana, která zajela
skvěle svou sólovou sestavu
a v konkurenci 31 závodnic obsadila 4. místo. Ve své kategorii
skončila jako nejlepší česká reprezentantka. Hana Ondová

PRODEJNA: Tř. T. Bati č.p. 1691 (areál Toma, budova 59.)

KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ
SYSTÉMY

až - 30%
až 30% na omítky
až 25% na ostatní

Mobil: 777 805 068, tel./fax: 577 663 519
Inzerce

Poslední únorový víkend začala gymaerobiková sezona.
První letošní závody se konaly
v německém Eisenbergu. Julie
Ondová z Otrokovic, závodnice
za ASC Zlín, letos prvním rokem startuje za seniory a u sousedů se jí podařilo vybojovat dvě
zlaté medaile, a to v kategorii
TRIO a v kategorii STEP. Její
mladší sestra, devítiletá Zuzana, nezůstala pozadu a za sólo
získala mezi 31 závodnicemi
taktéž zlato. Z kategorie TRIO
a kategorie GROUP si odvezla
dvě stříbrné medaile. Další sobotu se konalo MČR, kde Julie
získala ve stepech zlato a v triu
stříbro. Zuzana v sóle obsadila
2. místo, a stala se tak vicemistryní ČR, dosáhla také s ostatními děvčaty za group na bronz.
Jen o den později se konal
mezinárodní závod Czech aerobic open, kterého se účastnilo 12 států a holky z Otrokovic
opět bodovaly. Zuzana skončila
po boji se 47 soupeřkami na 2.

Otrokovické

12

noviny

Město hostí Pohár mistrů evropských zemí ve futsale
Po dlouhých sedmi letech se
do České republiky vrací Pohár mistrů evropských zemí
ve futsale. Dějištěm napínavých
zápasů se již v květnu stane
sportovní hala na Štěrkovišti
v Otrokovicích.
Česká federace sálového fotbalu připravuje za účinné podpory města Otrokovice na závěr
května sportovní lahůdku - finálový turnaj ligy mistrů evrop-

ských zemí ve futsale-sálovém
fotbale. Ve dvaadvacetileté historii Poháru mistrů evropských
zemí je to potřetí, kdy se vrcholné klání předních evropských
celků koná v České republice.
V roce 1996 bylo v Havířově,
v roce 2005 v Luhačovicích
a nyní se podařilo dostat tuto
významnou evropskou akci
do Otrokovic, a to i díky širokému sálovkářskému zázemí

a zdejší tradici tohoto sportu trvající již více než šestatřicet let.
Dvanáct nejlepších evropských celků se sjede do Otrokovic, aby bojovaly o nejcennější
evropskou klubovou trofej. Palubovka sportovní haly na Štěrkovišti tak bude futsalem dunět
ve dnech 26. až 31. května 2012.
Nebude na ní chybět obhájce prvenství Spartak Moskva,
šampioni svých zemí z Norska,

Běloruska, Francie, Itálie, Španělska. Českou republiku budou
zastupovat dva celky, a to mistr
ČR 2011 CHEMCOMEX Praha a vicemistr SMR PLUS Zlín,
které se budou určitě snažit
přepsat historii Poháru mistrů
evropských zemí, neboť český
celek ještě tento titul nezískal.
Vladimír Vitásek,
 místopředseda České federace

sálového fotbalu

KINDERIÁDA
Atletický oddíl TJ Jiskra,
pod záštitou místostarosty
Otrokovic Ing. Milana
Plesara, připravil
25. dubna od 9 do 13.30
hodin na novém stadionu
TJ Jiskra Otrokovice
krajské finále atletické
soutěže s názvem Kinderiáda. Akce je určená dětem
2. – 4. tříd základních
škol. Všem účastníkům
přejeme mnoho úspěchů!

Fotbalové přípravky zabojují o Pohár osvobození Úspěch in-line rychlobruslení

k účasti v letošním ročníku
mezinárodní mládežnické akce
přijaly týmy SK Baťov 1930
o. s., MFK Dubnica nad Váhom, Lokomotiva Trnava,
Spartak Myjava, Zbrojovka
Brno, FC Třinec, FC Vítkovice, FC Tescoma Zlín, 1. FC
Slovácko, Olympia Bruntál.
V rámci doprovodného
programu jsme pro veřejnost

i účastníky akce připravili přílet vrtulníku, skákací hrady,
přehlídku vozů Toyota i mnoho soutěží pro děti. Po celou
dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení, vstup pro
všechny návštěvníky je po celé
tři dny zdarma. Přijďte se podívat do prostor nového Sportovního areálu Baťov a podpořit
mládežnický sport. 
Tomáš Hrabec,
 předseda SK Baťov 1930 o. s.

V neděli 18. března 2012 se
v hale TJ Slavia Hradec Králové zúčastnili členové otrokovického in-line klubu SSC
Otrokovice 3. Mistrovství ČR
v halovém kolečkovém rychlobruslení. Na startu se představilo 124 závodníků z 13 českých
a tří zahraničních týmů (Německo, Polsko, Slovensko).
Prvním závodem byl sprint
na 40 m všech věkových kategorií. Již tento závod ukázal,
že otrokovický tým má šance
dosáhnout na zajímavé umístění v trojboji, který následoval.
Po závodu na 40 m odstartoval
již peloton zhruba 65 jednotlivých rozjížděk nebo finále.
Každá věková kategorie absolvovala další tři závodní tratě
– po jedné od sprintu, střední
a dlouhé. Bodovalo se podle
běžného pravidla součtu bodů
(pořadí) v každém ze závodů.
Zvítězil závodník s nejnižším

součtem takto získaných bodů.
Při shodnosti rozhodoval výsledek na nejdelší trati. Ve velmi
dramatickém souboji se podařilo dosáhnout na 2 mistrovské
medaile. Bronzové medaile
z mistrovské soutěže si odvezli
z Hradce Králové Aneta Horková (kategorie 10 až 11 let)
a Marian Uherka (kategorie 12
až 13 let). V nemistrovských
kategoriích dosáhli dále na medaile senioři Kamil Hastík,
Jan Uherka a Jiří Urban, který
ve své kategorii dokonce vyhrál
i sprinterský závod. Zhlédnout
kolečkové rychlobruslení naživo nebo se přímo zúčastnit
závodů bude možné již 28. 4.,
kdy SSC Otrokovice pořádá
první ze tří letošních kol Otrokovického in-line poháru. Vice
k závodům na www.ssco.cz. 
Marcel Nemček,

předseda Speedskating

clubu Otrokovice
Inzerce

Přátelé mládežnického sportu,
prostřednictvím ON si vás
všechny dovolujeme jménem občanského sdružení SK
Baťov 1930 pozvat k návštěvě třídenního XVII. ročníku
Mezinárodního
fotbalového
turnaje mladších a starších přípravek „O pohár osvobození
města Otrokovice,“ který se
uskuteční pod záštitou dlouholetého patrona této akce,
tehdejšího starosty města,
dnešního hejtmana Zlínského
kraje MVDr. Stanislava Mišáka, v termínu 4.–6. května
2012 v prostorách nově vybudovaného Sportovního areálu
Baťov – Otrokovice.
Důležitým cílem a myšlenkou
pro pořádání této mezinárodní
akce je kromě sportovní stránky
věci a podpory mládežnického
sportu uctění památky osvobození Otrokovic od nacistické
okupace (3. 5. 1945). Pozvání

Dostali jsme úrokové sazby

na vrchol

Nejvýhodnější spoření
s pevnou úrokovou sazbou

• garantovaný úrok po celou dobu spoření
• výhody termínovaného a spořícího účtu v jednom
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