
Mnoho spokojených sportovců 
a návštěvníků a žádné úrazy. 
To přáli novému Sportovnímu 
areálu Baťov (SAB) při jeho 
slavnostním otevření před-

stavitelé Otrokovic, primátor 
partnerské Dubnice nad Vá-
hom i představitelé zhotovitel-
ských firem. 

Nové sportoviště přivítalo 

při svém otevření 28. dubna 
tisíce návštěvníků. Po celý den 
bylo možné podívat se na vnitř-
ní vybavení SAB, jako je well-
ness. Bohatý byl také kulturní 
a sportovní program. Diváky 
táhly třeba fotbalové zápasy 
starých pánů SK Baťov 1930 
a Barumu Continental s interna-
cionály. „Byli tu příjemní sou-
peři a přátelská atmosféra. Pěk-
né je také zázemí. Zase se sem 
někdy těšíme,“ uvedl například 
internacionál Zdeněk Prokeš. 

Přestavba původního areálu 
se škvárovým hřištěm stála 68,5 
milionu korun, dotace z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava činí 52,4 mi-
lionu korun. Další informace 
o SAB najdete na www.are-
albatov.cz. Snímky z otevření 
jsou na straně 11. 

 Anna NOVOTNÁ

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®
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  úVOdNí slOVO

Vážení SPOLUOBČAnÉ , miLÉ děti,

opět  je tu zlínský  mezinárodní filmový festival pro děti a mládež.  Asi ne náhodou si  tvůrci a or-
ganizátoři vybrali pro jeho konání období na konci jara, v týdnu kolem 1. června, který  je také me-
zinárodním dnem dětí. Hlavní náplní dětského filmového festivalu je samozřejmě promítání nových 
filmů pro děti a mládež, ale součástí je i spousta dalších zajímavých  zábavných programů. místem 
konání  některých z nich se každoročně stává i Otrokovická BeSedA,  případně další  místa v Ot-
rokovicích. díky několikaleté smlouvě o spolupráci  města s pořadatelským Filmfestem mohou tak 
naše  děti zhlédnout nejnovější filmy přímo v našem městě.  Zastaví zde také Kinematovlak a mohla 
bych jmenovat  další akce. není to ale nutné, protože  program festivalu najdete na straně 6 v On 
a také na internetu.

K dalším festivalovým doprovodným akcím patří výstava výtvarných prací předškolních dětí 
a žáků otrokovických škol s názvem Film očima dětí, která vždy celotýdenní festivalové dění v Ot-
rokovicích zahajuje. Práce našich nejmenších výtvarníků,  díky dobrému pedagogickému vedení, 
mají vždy vysokou úroveň a věřím, že nás potěší i letos.

K svátku dětí ale připravují spoustu akcí v červnu  i naše školy a školská zařízení. Předškoláci si 
změří síly na sportovní olympiádě, ddm Sluníčko připravuje  pro děti odpoledne plné  her a soutě-
ží, stejně tak  jako  mateřské i základní školy. Kromě toho jistě někteří rodiče pojedou s dětmi na vý-
lety nebo celé rodiny  využijí pěkného počasí pro sportování v přírodě. Ve městě i v blízkém okolí 
se nabízí  třeba možnost pěší či vodní turistiky, cykloturistiky nebo jízdy na kolečkových bruslích 
a mnoho dalšího.  Přejeme  dětem, aby si všech těchto aktivit  do sytosti užily. neměly by přitom ale 
zapomínat především na bezpečnost, zvláště na dodržování dopravních předpisů. Určitě jste je vy, 
rodiče, dostatečně poučili. Ostatně, základní bezpečnostní návyky získávají děti už při vyučování 
na všech stupních škol. A znalost dopravních předpisů si každoročně ověřují v praxi na dětském 
dopravním hřišti na trávníkách.  mimochodem, dle statistiky  je právě  ve výuce dopravní výchovy 
celý  Zlínský kraj  nejdůslednější. 
takže, děti a mládeži, vzhůru za zábavou a za sportem! A my všichni vám k vašemu svátku,  mezi-
národnímu dni dětí,  b l a h o p ř e j e m e ! 
 libuše škrAbOlOVÁ, členka  Rady města Otrokovice

Řeka Morava slavnostně odemčena 

s klíčem od řeky. Už tradiční prvomájová pouť v Ot-
rokovicích je v posledních letech spojená i s ranním 
programem u řeky Moravy. Představitel města dosta-
ne v tu dobu od vodníků a rusalek klíč, kterým se tok 
slavnostně odemyká. Je tak symbolicky zahájena nová 
plavební a turistická sezona. Tentokrát starostovi Ja-
roslavu Budkovi asistovala nejen vodní strašidla, ale 
zvědavě pokukovaly také malé mažoretky z Domu dětí 
a mládeže Sluníčko. (ano), foto: Anna NOVOTNÁ

18. května 2012
číslo 5 - ročník 22
zdarma - neprodejné

Část nám. 3. května 
čekají úpravy

strana 2

sportovní areál je připraven sloužit lidem

Páska přestřižena. Primátor partnerského města dubnica nad 
Váhom Jozef Gašparík, starosta Otrokovic Jaroslav Budek, místosta-
rosta milan Plesar, generální ředitel Pozemního stavitelství Zlín mi-
roslav Lukšík a Zdeněk Budinka z První otrokovické stavební.
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rekonstruovanou část náměstí 3. května oživí nové pítko i lavičky

Reprezentativní příklad Era půjčky na bydlení ve výši 150 000,- Kč na 7 let:
RPSN 10,35%, úroková sazba 9,9% p.a., počet splátek 84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 
0 Kč, měsíční splátka 2 483,- Kč, celková částka k úhradě 208 540,- Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání 
úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni  
v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000,- Kč na 5 let:
RPSN 18,25%, úroková sazba 16,9% p.a., počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 
0 Kč, měsíční splátka 1 488,- Kč, celková částka k úhradě 89 274,- Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání 
úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni  
v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

Zveme vás na
Dny spotřebitelských půjček
Poštovní spořitelny
Půjčte si třeba 50 000 Kč již za 1 019 Kč měsíčně!
Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte 
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás navíc  
obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet. Akce končí 31. 5. 2012

Informujte se na Finančním centru Poštovní spořitelny  
Zlín, Soudní 5259, tel.:577 051 011-013, 
e-mail: fc.zlin@postovnisporitelna.cz, nebo na Vaší nejbližší poště.

Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech. Najdete je také na www.erasvet.cz

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a., 
počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč, 
celková částka k úhradě 89 274 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci 
s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. 
V případě bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ  ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210

Dominantní část náměstí  
3. května byla před lety reno-
vována a občané si na nové 
úpravy velmi rychle zvykli. 
Plocha pro pohyb se zvětšila, 
přibyly lavičky, stromy a kvě-
tinové záhony i fontána. „Nyní 
je před námi rekonstrukce dru-
hé strany náměstí, za kostelem 
sv. Michaela, která také povede 
k oživení celého prostranství,“ 
informoval starosta Otrokovic
Jaroslav Budek.

Náměstí, které je vizitkou 
každého města, projde mnoha 
změnami. „Naším záměrem 
je vytvořit svébytný optimis-
ticky laděný prostor, kterým 
se jenom neprochází, ale kde 
se najde důvod k zastavení, 
k vzájemnému setkání lidí, 
k pobavení. A nejen to. Vhod-
ně volenými typy lavic chceme 
dosáhnout neformálních mož-
ností sezení pro všechny vě-
kové kategorie, doplnit prostor 
o další prvky drobné zahradní 
architektury, osadit pítko, sto-
jany pro kola, odpadkové koše, 
doplnit městský informační 
systém, rozšířit autobusovou 
zastávku a vhodným osvětle-
ním vytvořit zajímavé efekty 
a prodloužit dobu užívání pro-
storu. Pozornost budeme věno-
vat i pietnímu místu. Do zele-
ně začleníme památník obětem 
II. světové války a zrekonstru-
ujeme památník z I. světové 
války,“ nastínil starosta bu-
doucí podobu náměstí. V rám-
ci řešení samotného parku se 

povedlo získat také prostředky 
na rekonstrukci autobusové 
zastávky a okolního prostoru, 
což vytváří přidanou hodnotu 
celého projektu. Lidé tak již 
nebudou muset klopýtat přes 
různorodé povrchy s propadli-
nami.

Při rozhodování o rekon-
strukci muselo město řešit také 
komplikace, které způsobilo 21 

kusů kulovitých javorů, které 
byly masivně napadeny dře-
vokaznými houbami a u nichž 
už nešlo předpokládat růst 
do krásy a k užitku chodců. 
„Rozhodnutí o jejich odstra-
nění bylo těžké. Rozhodující 

roli měl znalecký posudek cer-
tifikovaného arboristy, který 
zpracoval posudky i pro všech-
ny další stávající významné 
stromy u kostela. Zvítězil ná-
zor využít možnosti kompletní 
úpravy celého prostoru a opti-

mální obnovy stromořadí vý-
sadbou vzrostlých, kvalitních 
výpěstků dlouhověkých druhů 
dřevin,“ doplnil Jaroslav Bu-
dek.

 Realizace těchto změn by 
nebyla možná bez získání do-
tace z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava.  

Mgr. lenka kruPkOVÁ,  
 tisková mluvčí Otrokovic

Vizualizace severovýchodní části náměstí 3. května. Projektant: ing. Kateřina tuzarová, vizualizace: teCHnOKOn, s.r.o. 
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Věnec pro padlé. Čtyři 
desítky obětí z řad otroko-
vických občanů si vyžádala  
2. světová válka. V předve-
čer výročí osvobození města 
se obyvatelé i představitelé 
Otrokovic a Zlínského kraje 
přišli poklonit k válečným 
památníkům na náměstí  
3. května a před kapli sv. 
Anny do Kvítkovic.  Pietní 
akce se tradičně zúčastnili 
i váleční veteráni.  (ano)

OtrOkOvické
nOviny

Vstupné na otrokovické koupaliště je levnější než loni
Jako jedno z nejlevnějších a přitom nejkvalitnějších ve Zlín-
ském kraji zůstává městské koupaliště Otrokovice. Radnice pro 
následující sezonu 2012 v několika případech oproti loňskému 
roku dokonce vstupné zlevnila. Za celý den na koupališti za-
platí děti dvacet, dospělý pak padesát korun. „Zahájení letní 
koupací sezony v Otrokovicích bude hodně závislé na počasí. 
Počítáme však, že to bude počátkem června, a to i vzhledem 
k probíhající rekonstrukci filtračního zařízení,“ uvedl ředitel 
správcovské společnosti TeHOS Tomáš Morys a dodal, že re-
pase filtračního zařízení si vyžádala investici dva miliony ko-
run. Výše vstupného: 
Dospělí / Děti (6-15 let)                 
Celodenní……………………………..50 Kč / 20 Kč
Odpolední (po 15. hod.)……………..30 Kč / 10 Kč
Permanentka na 10 vstupů………….400 Kč / 150 Kč
Permanentka na 5 vstupů…………...200 Kč / 75 Kč
Vstupné na 1 hod.  (dospělí)..…………20 Kč
Děti do 5 let …………………………...zdarma
Vstup pro osoby s průkazem ZTP…...10 Kč
Rekreační oblast Štěrkoviště:
Dospělí / Děti (6-15 let)                 
Celodenní……………………… 20 Kč / 10 Kč
Děti do 5 let …………………….zdarma   (red)

sirény mnohé překvapily, svolávaly však jednotky sdH
Mnohé občany Otrokovic zmátla siréna, která se rozezněla 30. 
dubna vpodvečer Otrokovicemi. Obavy nebyly na místě, pro-
tože siréna, po které nenásleduje žádné hlášení, je vždy určená 
ke svolávání dobrovolných hasičů. Právě 30. dubna vyjížděli 
k hlášenému ohni v Napajedlích. „Z amplionů Integrovaného 
varovného a výstražného systému umístěných ve městě mů-
žeme slyšet tři základní signály,“ přiblížil vedoucí oddělení 
krizového řízení Jan Kováč. Zvuk, který se pravidelně ozý-
vá v pravé poledne každou první středu v měsíci, se nazývá 
Zkušební tón. Je používán pro zkoušku sirén. Jedná se o ne-
přerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin, po jehož zaznění 
z amplionů zní: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. 
Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén.“ Dalším signá-
lem je Požární poplach. Ten slouží ke svolání jednotek požár-
ní ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vy-
hlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo 
přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého 
tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vý-
strahou a varováním pro obyvatelstvo je jen signál Všeobecná 
výstraha. Vyznačuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 
vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v přibližně tří-
minutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následo-
vat tísňová informace. V té bude obyvatelstvo vyrozuměno, 
o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. 
SMS zprávy prostřednictvím služby Krizové SMS budou 
zasílány pouze v případě, že bude občan Otrokovic ohrožen 
na zdraví, životě či majetku, nebo půjde o událost, která bude 
mít dopad na otrokovický katastr. (ano)

V Otrokovicích je nový muzejní depozitář
Unikátní skladovací prostory pro sbírky Muzea jihovýchodní 
Moravy na dalších dvacet až třicet let získává zlínské muzeum 
s novým depozitářem, který byl slavnostně otevřen 25. dubna 
v Otrokovicích. „Investorem celé akce je náš zřizovatel Zlín-
ský kraj a náklady na novou přístavbu depozitáře jsou vyčísleny 
na 31 303 000 korun. Jde o velmi moderní zařízení, které nemá 
v rámci kraje obdoby,“ uvedl ředitel muzea Antonín Sobek. 
Budova má 791 metrů čtverečních a nabízí 7 632 krychlových 
metrů úložných prostor. Police v místnostech se speciálním kli-
matem zaplní sbírkové předměty z nevyhovujících depozitářů 
na Ploštině, v Jaroslavicích či Malenovicích. Depozitář kromě 
papírových fondů, etnografického a archeologického materiá-
lu, keramiky musí pojmout například i obuvnické stroje, staré 
vybavení domácností, ale třeba i pluhy, povozy, mlátičky nebo 
fukary. Nové prostory pomohou dědictví minulosti uchránit 
před korozí, plísněmi, dřevokaznými houbami i hmyzem.  (red)

Gymnaziální soubory se sjely na festival
Pěvecké, taneční a herecké výkony studentů gymnázií vypl-
nily 10. května odpolední i večerní program ve velkém sále 
Otrokovické BeSeDY. Porovnat své výkony přijeli na 43. roč-
ník Festivalu gymnaziálních souborů zástupci devíti gymnázií.  
Studenti se představili v široké škále žánrů. Kromě latinských 
písní zazněly i popové, folkové či rockové hity a také folklor. 
Úspěch sklidilo představení Nikolaje Vasiljeviče Gogola Plášť 
v podání Divadla poezie Variace Gymnázia Otrokovice. (kru)
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Sociální služba pro seniory 
s demencí Domov se zvlášt-
ním režimem ČTYŘLÍSTeK 
poskytovaná v SeNIORu Ot-
rokovice na třídě Spojenců 
získala v polovině dubna pres-
tižní celorepublikovou značku 
kvality "Vážka" od České 
alzheimerovské společnosti  
(ČALS) jako ocenění kvalitní 
poskytované péče. 

Tento certifikát kvality je 
udělován poskytovatelům 
sociálních služeb na základě 
výsledků náročného celoden-
ního auditu několika odborní-
ků zaměřeného na hodnocení 
tří základních oblastí – kva-
lita sociální a zdravotní péče, 
personál domova, architekto-
nické řešení a vybavení do-
mova.  Jednotlivé oblasti jsou 
rozčleněny na celkem 21 kri-
térií, u nichž je nutné obdržet 

dané minimální hodnocení. 
Podrobnosti průběhu toho-
to dobrovolného auditu jsou 
definovány v dokumentech 
ČALS. 

Certifikát Vážka je udělen 
na 18 měsíců, kdy jsou pro-
váděny neohlášené kontroly, 
a po uplynutí uvedené doby 
je nutno opětovně projít pře-
hodnocením všech oblastí 
kvality.  I když  prozatím 
víme jen rámcové bodové 
výsledky a podrobnou zprávu 
z auditu obdržíme do měsí-
ce, chceme se podělit o tento 
velký úspěch naší organizace. 
Celkem v 10 kritériích jsme 
získali 100 %  odpovídající 
slovnímu hodnocení: nadprů-
měrné, výborné, v dalších 10 
kritériích jsme získali 85 % 
odpovídající slovnímu hod-
nocení: naplnění všech poža-

davků bez jakýchkoliv výhrad 
a pouze v 1 kritériu (společné 
prostory uživatelů) jsme zís-
kali 70 % odpovídající slov-
nímu hodnocení: splňující po-
žadavky s určitou přijatelnou 
výhradou. 

Celkem jsme tedy obdrželi 
90,5 z možných 95 bodů.  Jako 
nadprůměrné byly vyzdvihnu-
ty například oblasti spoluprá-
ce s rodinami uživatelů, zvlá-
dání problematického chování 
uživatelů,  zajištění jejich bez-
pečí, vzdělávání a podpora 
personálu atd. Tento výsledek 
a velká slova chvály z úst od-
borníků jsou motivací pro naši 
další práci. Děkujeme tímto 
všem zaměstnancům SeNIO-
Ru za jejich náročnou a kva-
litní práci v péči o seniory.                                                 
 Ing. simona MAlINOVÁ,

 vedoucí SeniORu C

seNIOr získal prestižní certifikát  kvality Vážka

Jednatel Barumu Continental, 
s. r. o. Ing. libor lÁzNIč-
kA, Ph. d. je v čele otroko-
vického podniku již pátým 
rokem. Přesto je to jen zlomek 
historie výroby pneumatik 
v Otrokovicích. „Letos si naše 
firma připomíná tři významná 
výročí. Pracovně jsme si je na-
zvali "20-40-80" a používali 
jsme je tak často, až se z nich 
stala značka. Dvacítka re-
prezentuje příslušnost v kon-
cernu Continental, čtyřicítka 
připomíná rok 1972, kdy byla 
zahájena výroba v nové otro-
kovické pneumatikárně, osm-
desátka představuje historii 
gumárenské výroby v regionu 
od samých počátků v podni-
ku Baťa - pneu,“ přiblížil šéf 
otrokovického Barumu Conti-
nental.
Patří k oslavám výročí i při-
pravovaný den otevřených 
dveří? 
Ano, letos na sobotu 9. června 
od 9 hodin připravujeme pro 
bývalé a současné zaměstnan-
ce, jejich rodinné příslušníky 
a další zájemce den otevře-
ných dveří. Ten pojímáme 
jako rodinný, dětský den. Kro-
mě prohlídkové trasy po všech 
výrobách (příprava materiálu, 
výroba osobních plášťů, výro-
ba nákladních a industriálních 
plášťů) bude také zpřístupněna 
výroba forem pro vulkanizač-
ní lisy. Děti se mohou těšit 
na skákací hrady a atrakce, 

soutěže, malování, jízdu moto-
vláčkem a diskotéku. 
V areálu barumu continen-
tal se v dohledné době uvolní 
místo po firmě Mitas. kolik 
nových zaměstnanců získá 
práci po rozšíření činnosti 
barumu continental v pro-
storech po Mitasu? 
Nyní má naše firma téměř 
4 350 zaměstnanců. Příjem 
nových pracovníků nesouvi-
sí s odchodem firmy Mitas 
z areálu, ale s poptávkou trhu 
po našich výrobcích. Pokud 
porostou požadavky na výro-
bu vyššího počtu kusů plášťů, 
může dojít k dalšímu inves-

tování a rozšiřování výroby 
do těchto prostor. 
daří se firmě získávat kva-
litní pracovníky i v dnešní 
době? 
Každoročně vkládáme velké 
náklady na přeškolování a pro-
školování nových zaměstnanců. 
Již téměř rok do výroby přijí-
máme pracovníky s minimál-
ně výučním listem, ze kterých 
jsme schopni cílenou rekvali-
fikací gumaře udělat. Bohužel 
v poslední době cítíme velkou 
absenci technicky vzdělaných 
odborníků (vyučenců, středo-
školáků i vysokoškoláků stro-
jařů, elektrikářů, stavařů, ener-
getiků či konstruktérů), kteří by 
byli posilou naší divize Továr-
ního inženýrství.  Proto jsme se 
rozhodli zaměřit se na podporu 
technického vzdělávání a roz-
voj rukodělné práce na základ-
ních a středních školách a tech-
nicky orientovaných kroužků 
v domech dětí a mládeže. 
Jaké má firma výhledy 
do budoucna? 
Jako dodavatelé automobilo-
vého průmyslu jsme závislí 
na vývoji a rozvoji tohoto od-
větví. Jak se ukazuje v krizo-
vých dobách, situace se může 
změnit ze dne na den, proto 
naše výhledy budou tak dobré, 
jak dobře budou prosperovat 
automobilky, pro které dodá-
váme pláště.    
 Anna NOVOTNÁ
 Foto: barum continental

libor láznička: Podporujeme technické vzdělávání

 Ing. libor láznička Ph.d.  

uctění památky obětí 2. světové války



OtrOkOvické
nOviny

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 eU.  

Skončením platnosti zápisu 
dětí v pasech rodičů nekončí 
platnost cestovních dokladů 
rodičů. Požádat o vydání ces-
tovního dokladu lze na místně 
příslušném úřadě obce s roz-
šířenou působností dle místa 
trvalého pobytu. Zákonný zá-
stupce dítěte předkládá rodný 
list dítěte a svůj občanský prů-
kaz. Žádost se pořizuje elek-

tronicky včetně pořízení foto-
grafie, a je proto nutná i účast 
dítěte. Správní poplatek za vy-
dání pasu je u dítěte do 15 let 
100 Kč, v případě vydání ob-
čanského průkazu osobě mlad-
ší 15 let 50 Kč. Podrobnější 
informace poskytne MěÚ Ot-
rokovice na tel. 577 680 232-3. 
 bc. Marcel NeMček, 
 vedoucí odboru ev.-správního

z JedNÁNí rAdy A  zAsTuPITelsTVA MěsTA
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změny při cestování s dětmi přijdou už v červnu P O T Ř E B U J E T E   O V Ě Ř E N Ý   V Ý P I S ? 
 

 KATASTR NEMOVITOSTÍ 
 REJSTŘÍK TRESTŮ 
 OBCHODNÍ REJSTŘÍK 
 A DALŠÍ 

 

V Š E  N A  J E D N O M   M Í S T Ě   N A   P O Č K Á N Í ! 
 

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

 

 

 

 

 

Dle zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích ve znění pozdějších 
předpisů město Otrokovice 
vyhlašuje VýběrOVé Ří-
zeNí NA PrONÁJeM Ne-
byTOVýcH PrOsTOr 
V ObJekTu č. P. 1465, 
NÁM. 3. kVěTNA, OTrO-
kOVIce o celkové výměře 
88,26 m2, na parcele č. 3057/1 
v k.ú. Otrokovice, kolaudo-
vané k účelu nepotravinářské 
prodejny, za následujících pod-
mínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 8. 
2012 na dobu neurčitou,
2. nájemné:   a) minimálně 
1 400 Kč/m2/rok (bez DPH), b) 
bude hrazeno čtvrtletně dopře-
du, nejpozději do 5. dne první-
ho měsíce příslušného čtvrtletí 
a může být každoročně uprave-
no o % inflace za předcházející 
rok, které uvádí vždy počátkem  
roku ČSÚ,c) nezahrnuje zálo-
hy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede navrhova-
nou výši nájemného za m2/rok 
a účel nájmu, 
4. dále účastník výběrového 
řízení ke své žádosti doloží ko-
pii živnostenského oprávnění  
nebo kopii výpisu z obchodní-
ho rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu k ČSSZ, finančnímu 
úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu a čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a měs-
tem 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 pro-
najímaných nebytových pro-
storech nebudou umísťovány 
a provozovány výherní hrací 
přístroje, interaktivní videolo-
terijní terminály a jiná obdobná 
technická zařízení umožňující 
interaktivní hraní her s peněži-
tými sázkami ve smyslu záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
7. nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši čtvrt-
letního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude po-
užita v případě, že nájemce ne-
bude platit řádně nájem a služ-
by s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její 
úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
8. uzávěrka výběrového říze-
ní: 20. 6. 2012 v 10.00 hod. 
Výběrové řízení vyhodnocu-
je na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlíd-
ku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případ-
ně 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. květ-
na 1465 “ na adresu: TeHOS, 
s. r. o., k rukám ředitele, tř. T. 
Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit a nevy-
brat žádnou z nabídek.

z jednání rady města 23. 4. 2012
Rada města se na svém dalším jednání 
zabývala celkem 37 body programu, 
ke kterým přijala usnesení. Všechna 
jsou veřejnosti k dispozici na interneto-
vých stránkách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili v rámci výběrového 
řízení na pronájem bufetu na Městském 
koupališti pro letní rekreační sezónu 
2012 jako vítěznou nabídku uchazeče 
Lukáše Dostála z Roštění ve výši 162 
tisíc korun za sezónu. Radní dále schvá-
lili uzavření nájemní smlouvy k nebyto-
vým prostorům občerstvení U Kalíška 
v areálu Rekreační oblasti Štěrkoviště 
od 1. 5. 2012 na dobu neurčitou s vítě-
zem výběrového řízení Jiřím Konečným 
z Otrokovic. Rada města poté projednala 
a následně schválila provozní a návštěv-
ní řád Sportovního areálu Baťov včetně 

wellness i ceníky hřiště s umělým po-
vrchem, víceúčelového hřiště, školící 
místnosti – klubovny a wellness.

 Rada města také schválila dotace 
30 tisíc korun pro středisko rané péče 
eDUCO Zlín na částečné pokrytí ná-
kladů spojených s poskytováním rané 
péče v Otrokovicích. Dále rozhodnutím 
radních poputuje 42 tisíc korun občan-
skému sdružení Podané ruce na pokrytí 
části nákladů na služby osobní asisten-
ce v Otrokovicích. Radní schválili také 
dotaci 25 tisíc korun Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Zlín na částeč-
né pokrytí nákladů na poskytování pe-
čovatelské služby obyvatelům města Ot-
rokovice. Dvacetitisícovou dotaci obdrží 
také Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje na úhradu části nákladů 
za poskytování služeb sociálního pora-
denství v Otrokovicích. 

z jednání zastupitelstva města  
19. 4. 2012
Zastupitelé města při svém dubno-
vém zasedání projednali 20 bodů 
programu, k nimž přijali usnesení. 
Všechna tato usnesení jsou veřej-
nosti k dispozici na internetových 
stránkách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Zastupitelé schválili poskytnutí 
zálohy na dotaci na činnost pro or-
ganizaci zastřešující 22 oddílů TJ 
Jiskra Otrokovice ve výši 721 tisíc 
korun a zálohu na dotaci na jedno-
rázové akce ve výši 176 807 korun. 
Zastupitelé schválili také poskytnutí 
druhé zálohy na dotaci na činnost 
v roce 2012 pro otrokovickou po-
bočku občanského sdružení Naděje 
ve výši 438 tisíc korun. Zastupitel-

stvo města poté jednalo o výkupech, 
směně i prodeji pozemků i zřízení 
věcných břemen v katastru města 
Otrokovice. 

Zastupitelé následně schváli-
li uzavření Dohody o partnerství 
a spolupráci mezi městem Otroko-
vice a společností MITAS a.s. Dále 
zastupitelé schválili uzavření Dekla-
race o partnerství a spolupráci při 
přípravě a realizaci samostatných 
staveb regionálně významných cyk-
listických stezek propojujících města 
Otrokovice a Zlín, vše v souvislosti 
s výzvou Regionálního operačního 
programu Střední Morava, kam hod-
lá město Otrokovice do 30. 5. 2012 
přihlásit svůj projekt.  
 Ing. Milan PlesAr
 místostarosta Otrokovic

1. sledujete informace 
o městském úřadu a jeho 
činnostech?   
a)      ano, sleduji úřední desku 
MěÚ  
b)     ano, sleduji internetové 
stránky města                       
 c)    ano, čtu Otrokovické 
noviny    
d)  ano, dívám se na Městskou 
televizi Otrokovice 
e)     ano, osobně se chodím 
informovat na MěÚ   
f)      ne, nesleduji 
2. Jsou výše uvedené in-
formační zdroje podle vás 
dostačující?  
a)               ano   
b)               ne   
c)               nevím  
3.  Informovanost občanů ze 
strany městského úřadu se 
vám zdá být:   
a) výborná   
b) dostačující  
c) nedostačující  
d) špatná 
4. Jak hodnotíte internetové 
stránky města?   
a) vemi dobré  
b) dostačující  
c) špatné   
d) neznám je 

5. Orientujete se v budovách 
městského úřadu?   
a) ano   
b) ne   
c) s obtížemi 
            
6. Jste spokojeni s prostře-
dím městského úřadu?  
a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne
7. Je městský úřad dostateč-
ně přístupný pro imobilmí 
občany?    
a) ano   
b) spíše ano   
c) spíše ne   
d) ne   
e) nevím   
Vaše údaje:   
8. Pohlaví:   
a) muž   
b) žena   
9. Věk:    
a) do 20 let   
b) 21–35 let  
c) 36–45 let  
d) 46–55 let   
e) 56–65 let  
f) 66 a více   
10. Nejvyšší ukončené vzdě-
lání:    

a) základní   
b) vyučen/a   
c) středoškolské  
d) vyšší odborné  
e) vysokoškolské  
11. V Otrokovicích:  
a) žiji   
b) pracuji   
c) studuji   
d) podnikám 
e) jiné - např. vyřizuji úřední 
záležitosti  
12. Návrhy, podněty, vyjád-
ření:    
  
    
   

       dOTAzNík sPOkOJeNOsTI 
Vážení občané, Městský úřad Otrokovice chce pracovat k Vaší úplné spokojenosti. Pomozte nám 
zefektivnit práci pro Vás vyplněním tohoto dotazníku spokojenosti. Pokud se rozhodnete dotaz-
ník vyplnit, vystřihněte jej a odevzdejte na informacích Městského úřadu Otrokovice. Najdete jej 
i v elektronické podobě na www.otrokovice.cz. V tomto čísle je uvedena část a) - prostředí Městské-
ho úřadu Otrokovice. V příštích číslech Otrokovických novin najdete další dotazy. 
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Vyučované obory ve Střední 
průmyslové škole Otrokovice 
jsou náročné, a tak je třeba dát 
studentům i možnost uvolnění. 
Oblíbenými školními akcemi 
jsou Netradiční den student-
stva, kdy výuku sice vedou 
učitelé, ale ve zcela jiných 
oborech, než jaké vystudovali 
– například historie fotbalu, ví-
deňská kavárna s opravdovým 
Sachr dortem a kávou, historie 
a degustace čokolády,  origa-
mi, zdobení keramiky, vaření, 
počítačové hry a další.

Další možností, jak zažít 
trochu jiné vyučování, je Ne-
tradiční den učitelů. „Ten je 
plně v organizaci studentů, 
kteří v tento den zajišťují výu-
ku ve všech třídách školy včet-
ně třídy učitelů. A zase témata 
výuky jsou různá. Studenti nás 
seznamují s kroji a folklorem, 
učí nás péct medovník, zvláštní 
tance, například capueru, před-
vádějí levitace ve fyzikálních 
pokusech, zkoušíme střílení  
R-soft, prohlížíme si telesko-
pem nebe nebo zvládáme zá-
klady horolezectví. Je toho 
mnohem víc a každý další 
rok něco jiného a zajímavého. 

V tyto dny potkáváme na chod-
bě jen samé usměvavé studenty 
a veselé učitele. Všichni si tu 
příjemnou školu opravdu uží-
váme,“ poznamenala ředitelka 
školy Marie Homolková.

Další akcí je Den otevře-
ných laboratoří určený žákům 
základních škol, kteří mají 

možnost poprvé si obléct bílý 
plášť a vyzkoušet si skutečnou 
práci v laboratořích. S pomocí 
studentů mohou zjistit kvalitu 
vody, kterou si přenesli z domu, 
čistí mince, tvoří sopku, ohýba-
jí sklo, naučí se usvědčit kuřáka 
z nikotinu ve slinách a jiné zají-
mavé chemické pokusy. „Spo-

lupráce se základními školami 
je velice dobrá,“ pochvaluje si 
ředitelka.

Pro návštěvníky každého 
věku byla určena listopadová 
Noc alchymistů. „Začíná až 
v 19 hodin, kdy už je úplná 
tma a školu zvenku i zevnitř 
osvětlují pouze svítící lou-
če a svícny. A v této tajemné 
atmosféře se přenášíme čás-
tečně  do středověku, kdy se 
alchymisté – původní chemici 
a fyzici, snažili vyrobit různé 
elixíry a tajemné hmoty. To 
se snažíme předvádět i my,“ 
přiblížila Homolková. V tuto 
noc bylo ve škole k vidění hoř-
lavé písmo, sloní zubní pasta, 
blesky ve zkumavce či barevný 
ohňostroj. Střední průmyslová 
škola Otrokovice má ale i další 
aktivity. Zapojila se například 
do ekologické soutěže CO2 
liga. Letošní ročník je zaměřen 
na spotřebu energie a její dů-
sledky.  Studentky přírodověd-
ného lycea právě nyní bojují 
o první místo v této soutěži. 
Pravidelně je také možné na-
vštívit stánek SPŠ při májové 
pouti u Společenského domu 
Baťov.  (ano)

OtrOkOvické
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studenti sPš umějí třeba usvědčit kuřáka podle nikotinu ve slinách
Střední průmyslová škola (SPŠ)  je vysoce specializovanou institucí, která vychovává budoucí chemiky či laboranty.  Vznikla v roce 1933 jako součást Baťovy školy práce. Kro-
mě několika prvních let sídlila téměř celých 80 roků v současné budově školy v průmyslovém areálu toma, odkud se ale bude přes letní prázdniny stěhovat do areálu Střední 
odborné školy na Štěrkovišti. SPŠ má nyní 230 žáků, 21 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníků. díky svému oboru Aplikovaná chemie je nadregionální, a proto má 
studenty nejen z Otrokovic a Zlínska, ale i z Valašska, tedy Brumova-Bylnice, Horní Lidče, Vsetína, Valašských Klobouk; Slovácka, například ze Strání, Vlčnova, Uherského 
Brodu; i Kroměřížska -  z Hulína i přímo z Kroměříže.   nejvíce studentů zde bylo v letech 2003-2005. na denním studiu bylo tehdy přes 320 žáků a k tomu jedna třída studentů 
dálkového studia. SPŠ je třetí střední školou působící v Otrokovicích. V minulých číslech jsme představili Gymnázium Otrokovice a Střední odbornou školu Otrokovice.

Marie Homolková: Přestěhováním získáme pro studenty mnohem lepší podmínky
Ředitelka Střední průmyslové 
školy Otrokovice Mgr. Marie 
HOMOlkOVÁ nastoupila 
do svého současného působi-
ště v září 1980. V roce 1992 
se stala zástupkyní ředitele 
a v roce 1993 ředitelkou školy. 
„V září tedy načnu dvacátý rok 
ve funkci řediteky,“ usmála 
se čerstvá držitelka krajského 
ocenění učitelů z Uherského 
Brodu.
Jaké obory mohou žáci 
na sPš Otrokovice studovat?
V současné době se na škole 
vyučují 3 studijní obory: Apli-
kovaná chemie, Přírodovědné 
lyceum a Technické lyceum. 
Mezi studenty Aplikované 
chemie je tradičně největší 
zájem o zaměření Farmaceu-
tické substance a Analytická 
chemie. Od září 2012 nabízí-
me nově zaměření Klinická 
a toxikologická analýza, zno-
vu budeme více propagovat 
zaměření Ochrana životního 
prostředí, které rozšíříme tak, 
aby odbornými předměty od-
povídalo původnímu Přírodo-
vědnému lyceu. 
Proč by si měli ke studiu vy-
brat právě vaši školu?
Jsme v mnoha ohledech jedi-
neční. Obor Aplikovaná 
chemie vyučujeme jako jedi-
ní ve Zlínském kraji, máme 
na vysoké úrovni odborné zá-
zemí, tedy vybavení laboratoří. 
V regionu je chemický průmy-
sl nejvíce zastoupen a tak zde, 

ovšem ani mimo region nemají 
absolventi problém s uplatně-
ním. Výhodu je výborná do-
pravní dostupnost Otrokovic. 
Studenti mají také možnost 
podívat se do zahraničí. Škola 
využívá projekty z fondů eU 
ke zkvalitnění výuky i k reali-
zaci odborných stáží studentů 
v Řecku, Itálii nebo Španělsku.
uveďte konkrétní uplatnění 
absolventů v praxi, případně 
na kterých vysokých školách 
mohou po absolvování sPš 
pokračovat?
Naši absolventi si vedou dob-
ře na vysokých školách pří-
rodovědného a technického 
zaměření. Nacházejí uplatnění 
na pozicích nižšího a středního 
managementu nejen  v chemic-
kém průmyslu. Pracují v labo-
ratořích, kde probíhají analýzy 
vzorků. Týká se to širokého 
spektra průmyslu,  laboratoří 
zdravotnických zařízení, při 
výrobě léků a doplňků stravy, 
v kosmetickém průmyslu, od-
padovém hospodářství a v ob-
lastech ochrany životního pro-
středí na úřadech, ve firmách 
i v neziskových organizacích.
Má sPš Otrokovice nějaké-
ho slavného studenta-absol-
venta, ať už ve školní či v mi-
moškolní činnosti?
Za téměř osmdesát let své 
existence absolvovalo školu 
tisíce studentů. Mnozí z nich 
pracovali nebo pracují jako 
pedagogové na vysokých ško-

lách po celé České republice 
i na Slovensku, neboť v minu-
losti byla jediná svého druhu 
v celém Československu. Jako 
koželužskou průmyslovku ji 
navštěvovali také studenti 
z Kuby, Mongolska, tehdejší 
Jugoslávie. Sláva je nyní spíše 
v rovině VIP, takže z poslední 
doby máme například slavné-
ho automobilového závodníka 
Pavla Valouška. Ale slavný je 
každý, který se velmi dobře 
uplatňuje jako vrcholný ma-
nažer firmy, ať už vlastní nebo 
třeba mezinárodní.
kromě vyučování středoško-
láků připravujete i kurzy pro 
veřejnost. čeho se týkají?
Nabízíme například  kurzy vý-
početní techniky – jak využívat 
internet, práci s CAD systémy, 
tvorba powerpointových pre-

zentací, práce s programem 
excel apod., kurz Základy 
podnikání – pro ty, kteří si 
chtějí založit firmu a nevědí, 
jak a kde začít, kurz Sebepre-
zentace a etiketa pro ty, kteří se 
chystají na pracovní pohovor 
nebo se chtějí úspěšně prezen-
tovat, kurz Laboratorní tech-
nika a jiné. Pro firmy a různé 
skupiny jsme schopni připra-
vit kurz na míru.
Přes prázdniny čeká sPš 
stěhování, další školní rok 
už zahájíte na štěrkovišti. 
co vás k tomu vedlo?
SPŠ se přemístí jako samostat-
ná škola se vším vybavením, 
vedením školy i pedagogic-
kým sborem do areálu Střed-
ní odborné školy Otrokovice, 
tř. T. Bati 1266. Rozhodnutí 
padlo v listopadu 2011 po sérii 

jednání s představiteli města 
Otrokovice, radním pro škol-
ství Zlínského kraje i s hejt-
manem Zlínského kraje. Toto 
řešení je jedinou možností, jak 
zachovat SPŠ Otrokovice s její 
téměř 80letou tradicí, jak zajis-
tit její další rozvoj v době ne-
dostatku finančních prostředků 
pro školství, v době snižujícího 
se počtu žáků nastupujících 
do středních odborných škol. 
Na štěrkovišti tedy budou 
hned dvě otrokovické střed-
ní školy. Nebo je stěhování 
předzvěstí sloučení těchto 
škol?
I když se předpokládá, že se 
škola časem sloučí se Střední 
odbornou školou Otrokovice, 
ponese i tato škola stále název 
Střední průmyslová škola Ot-
rokovice. Všichni, včetně před-
stavitelů kraje, budeme usilo-
vat o vytvoření silné odborné 
školy v regionu Otrokovic, 
školy, která bude spojovat ře-
meslné i studijní obory tak, jak 
je to ve vzdělávacím systému 
běžné. Přestěhováním získáme 
pěkné dobře vybavené učeb-
ny, nové laboratoře, odborné 
učebny, v areálu školy je jídel-
na, sportovní areál i sportovní 
hala. Pro dojíždějící studenty 
je k dispozici domov mláde-
že, kde jsou již nyní ubytová-
ni žáci naší školy. Také okolí 
s přírodním jezerem Štěrkovi-
ště přidává na atraktivitě loka-
lity. Anna NOVOTNÁ

s maturantkami. marie Homolková (uprostřed) se loučí s dal-
šími absolventy školy. Od roku 1980, kdy do SPŠ nastoupila, už 
takových bylo několik tisíc. 

učí se chemie, ale někdy i základy horolezectví nebo se degustuje čokoláda

Mezi baňkami a zkumavkami. Studenti SPŠ Otrokovice na-
cházejí uplatnění například jako laboranti. O tom, že chemie je 
seriózní i zábavná, pak přesvědčují i veřejnost při akcích pořáda-
ných školou. 

Škola má nyní 230 žáků. Mezi 
zlínskou a otrokovickou prů-
myslovkou se rozhodoval 
Svatopluk Pelčák ze Zlína-Ma-
lenovic (na snímku vpravo). 
Student třetího ročníku je pře-
svědčený, že si vybral správně. 
„Za ty tři roky tu znám všechny 
včetně prváků. Vyhovuje mi 
přátelské prostředí, které tady 
je,“ říká student třetího ročníku 
technického lycea. Ve studiu 
by chtěl pokračovat, ideálně 
prý na stavební fakultě.

Kvůli přírodovědnému lyceu 
si školu vybral čtvrťák Michal 
Vyvlečka z Troubek u Přerova. 
Ten váhal mezi lyceem a gym-
náziem. „Asi bych neměnil, 
říká letošní maturant, který 
chce studovat meteorologii 
a klimatologii.  (ano)

studentům vyhovuje 
přátelské prostředí
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8. června v 17 hod., foyer Otrokovické BeSeDY
IV. OTrOkOVIcký  kerAMIcký sAlON
Vernisáž výstavy prací keramického kurzu 2011–12 pořádaného Otrokovickou Be-
SeDOU. Výstava potrvá do konce června. expozice je přístupná ve všední dny od 8 
do 18 hodin. V sobotu a v neděli pouze v rámci kulturních pořadů.  Vstup volný

9. června od 11 hodin, areál Rybářského svazu Otrokovice - Štěrkoviště
Otrokovická BeSeDA jako partner pořadatelů KAMAMÁR, o.s. 
a MO MRS Otrokovice vás zve na 9. ročník festivalu
OTrOkOVIc-majFesT 
Soutěžní přehlídka folkové, trampské, country a bluegrassové hudby začíná v 11 hod. 
a představí se v ní patnáct kapel. Hosty festivalu budou Druhá míza Vojty Zíchy, 
CLAYMORe a  Ziggy Horváth. Parkování, stanování a občerstvení zajištěno.
 Vstupné: v předprodeji 120 kč, na místě 150 kč

13. června v 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
Divadlo Kalich Praha uvádí:
Dany Laurentová - drAHOuškOVé 
Francouzská komedie, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá 
otázkou fungování rodiny v 21. století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální a stále pal-
čivější. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, 
Jiří Kohout. Vstupné: 280, 260 a 240 kč

23. června od 17 hodin, nám. 3. května, při nepřízni počasí velký sál Otrokovické 
BeSeDY
kONcerT k eVrOPskéMu dNI Hudby
17.00 Darkil, 18.00  Kula Pikle, 19.00  CHORUS, 20.00 BLUe NIGHT
V průběho programu vystoupí také písničkář Tom Vyoral. Občerstvení zajištěno.
 Vstup volný

28. června od 14 do 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
OdleT NA PrÁzdNINy

Zábavné odpoledne pro děti. VeLKÝ SÁL PLNÝ ATRAKCÍ – skákací hrady, tram-
polína, malování a velké míče. NABÍDKA KURZŮ. Vstupné: 30 kč

zÁJezd
23. června 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
Pátek 1. června v 9 hodin film pro školy v rámci zlíN FIlM FesTIVAlu
Veřejnosti je vyhrazen balkon.   Vstup volný
         
Čtvrtek 7. června v 19 hodin, Francie / Velká Británie / Česko, 2011 - 139 min, titulky
MIlOVANí  – komedie, muzikál       
Přístupno od 15 let      Vstupné 60 kč

Neděle  10. června v 15 hodin, Česko /Slovensko /Německo /Francie, 2011 – 90 min
MOdrý TyGr – komedie, rodinný    
Přístupno      Vstupné 70 kč

čtvrtek 14. června v 19 hodin, česko, 2012 – 133 min
líbÁš JAkO ďÁbel – komedie     
Přístupno      Vstupné 80 kč

čtvrtek 21. června v 19.30 hodin, usA, 2012 – 96 min, titulky
Tohle je válka – komedie, akční, romantický
Přístupno od 12 let    Vstupné 65 kč

Neděle 28. června v 19 hodin, usA 2012 – 113 min, titulky
PrcI, PrcI, PrcIčky: škOlNí srAz – komedie, romantický
Přístupno od 15 let    Vstupné 65 kč

Připravujeme na srpen: 
Filmová přehlídka:
 ŽelezNÁ lAdy 27. 8., sIGNÁl 28. 8.,  bITeVNí lOď 29. 8., TAdy Hlí-
dÁM JÁ 30. 8., TŘI dNy ke sVObOdě 31. 8.

   ČeRVeN

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

úspěch orientálních tanečnic. Orientální skupina AniFÉ 
reprezentovala Otrokovickou BeSedU na mezinárodní soutěži 
talent Awards. dne 5. května si v Praze děvčata přebrala cenu za  
1. místo ve své kategorii.   lenka NAVrÁTIlOVÁ

dívky z Otrokovické besedy oslnily Prahu

Už po dvaapadesáté se koná 
letos mezinárodní festival fil-
mů pro děti a mládež Zlín film 
festival 2012. Hlavním městem 
festivalového dění je Zlín, ně-
které akce a promítání se ov-
šem konají i v Otrokovicích. 
Bude tomu tak po celou dobu 
konání festivalu, tedy od 28. 
května do 1. června. V té době 
promítá kino Otrokovické Be-
SeDY festivalové filmy určené 
především pro školy pro školy. 
V pondělí 28. 5. od 9 hodin se 
promítá  pro školy Tajemství 
staré bambitky, v 11 hodin 
snímek Ve jménu Sherlocka 
Holmese a v 17 hodin  Pásmo 
animovaných filmů pro širokou 
veřejnost.  V úterý 29. 5. od 9 
hodin je pro školky připraveno 
pásmo animovaných filmů od 3 

let a od 10.30 hodin pro školy 
Felix, Net a Nika. Ve středu 30. 
5. od 8.30 hodin pro školy Sa-
xána a Lexikon kouzel, v 10.30 
hodin Filmový sen a v 13.30 
hodin Micimutr.  

Ve čtvrtek 31. 5. se v 9 
a ve 13.30 hodin pro školy pro-
mítá Saxána a Lexikon kouzel 
a v 17 hodin pro veřejnost sní-
mek Nickyho rodina. Na škol-
ních představeních je veřejnosti 
vyčleněn balkon.    Mezi do-
provodné akce festivalu patří 
výstava ve foyer Otrokovické 
BeSeDY nazvaná Film očima 
dětí aneb Skřítkové a víly ve fil-
mu. Vernisáž je 28. května v 16 
hodin. Potrvá do konce června. 

Ve městě zastaví i oblíbený 
Kinematovlak, a to 31. května 
od 9 do 15.30 hodin.   (ano)

dějištěm mezinárodního festivalu filmů 
pro děti a mládež jsou opět i Otrokovice

Pro zranění jednoho z členů skupiny se překládá koncert 
AbbA sTArs – TOur 2012 z 30. května na 17. září. Vstupné 

je možné vrátit v pokladně Otrokovické BeSeDY.

expozice připomínající historii 
Otrokovic přitahuje pozornost 
mnoha milovníků dějini lidí, 
kteří se chtějí dozvědět více 
o svém městě. 

„U příležitosti 870. výročí 
první písemné zmínky o Ot-
rokovicích byla na konci roku 
2011 v nových prostorách Otro-
kovické BeSeDY instalována 
Klubem přátel historie města 
Otrokovice stálá expozice pod 
názvem „Otrokovice – pohledy 
do minulosti“. Z nepřeberné-
ho množství dokumentů a in-
formací, které Klub za dobu 
své existence nashromáždil 
se podařilo vybrat a moderní 
výstavní formou prezentovat 
téma jako příběh Otrokovic 
rozdělený do celkem devíti ka-
pitol, z nichž každá se věnuje 
některému z fenoménů charak-
terizujícímu dlouhé dějiny této 
moravské obce,“ uvedl člen 
Klubu přátel historie města 

Otrokovice František Oves-
ný.  První kapitola je věnována 
pravěku na území současného 
města, druhá kapitola expozice 
pak první písemné zmínce o Ot-
rokovicích z roku 1141. Na ni 
navazuje část nazvaná Otroko-
vice na mapách. 

Kapitola čtvrtá má název 
Tvrz, lovecký zámeček a sýpka 
v Otrokovicích. Všechny tyto 
objekty zanikly v 70. letech 20. 
stol. a v expozici jsou prezen-
továny dobovými fotografiemi, 
pohlednicemi a maketou umís-
těnou ve čtvrté vitríně. 

 Další kapitola pod názvem 
Vesnice přibližuje podobu staré 
obce ve svém tradičním a ze-
mědělském charakteru. První 
změny nastaly až s vybudová-
ním železnice Vídeň-Krakov, 
zřízením zastávky v roce 1882, 
její přeměnou na nádraží a při-
pojením lokální tratě do Vizo-
vic.  Následující tři kapitoly se 

chronologicky prolínají a pro 
účely expozice jsou řazeny tak-
to: Město, Naplavování Bahňá-
ku a Průmysl. Jejich cílem je 
přiblížit fenomén pro Otrokovi-
ce nejvýznamější a to založení 
zcela nové tovární a obytné 
čtvrti podnikatelem Tomášem 
Baťou doslova „na zelené lou-
ce“. 

Poslední – devátá – kapitola, 
která celou expozici uzavírá, 
se zabývá pod názvem Starý 
přístav tématem Baťova pla-
vebního kanálu, jehož severní 
vyústění tvořilo dnes zaniklé 
nákladní přístaviště v areálu ot-
rokovického závodu.  

„Příběh Otrokovic je pří-
během s otevřeným koncem, 
neboť rozvoj obce, která byla 
oficiálně uznána městem až 
v roce 1964 se s baťovskou epo-
chou neuzavřel, spíše naopak. 
Nová expozice by chtěla být 
skromným příspěvkem v tom-
to velkém příběhu a přiblížit 
jeho občanům i návštěvníkům 
v několika pohledech do minu-
losti to nejpodstatnější ze zná-
mých i neznámých dějin města 
na soutoku Moravy a Dřevni-
ce,“ doplnil Ovesný.

Výstava, umístěná v druhém 
patře Otrokovické BeSeDY, je 
přístupná od pondělí do pátku 
vždy od 8 do 18 hodin a v so-
botu a v neděli po dobu konání 
kulturních akcí.  (red)

Výstava o historii města láká k návštěvě
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PŮJČOVNA A PRODEJ

EL. RUČNÍHO NÁŘADÍ

     

       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

sobota  19. 5. od 13 hodin, Sportovní hala Štěrkoviště
TJ Jiskra Otrokovice – odbor SPV ve spoluprá-
ci s TJ Sokol Otrokovice a městem Otrokovice zvou na  
MezINÁrOdNí PŘeHlídku POHybOVýcH sklA-
deb OTrOkOVIce 2012. Přijďte povzbudit vystupující, udě-
lit diváckou cenu a prožít příjemné odpoledne.  Vstupné 35 kč

sobota 19. 5. od 8.15 hod., stadion TJ Jiskra Otrokovice, Štěrkoviště
Okresní kolo hry PlAMeN MlAdýcH HAsIčů A sOuTěŽe dOrOsTu 
pod záštitou starosty Otrokovic Mgr. Jaroslava Budka. Zahájení v 8.15 hodin, 
soutěžní disciplíny, kterými jsou štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m, štafeta požárních 

dvojic a běh na 60 m s překážkami jednotlivců, začnou v 8.45 hodin.  V poslední 
disciplíně požární útok předvedou soutěžící své výkony v neděli 20. 5. od 8 hod.

úterý 29. 5. od 14.30 do 18 hodin, stadion TJ Jiskra Otrokovice, Štěrkoviště
POHÁr PŘíPrAVek
Všechny kategorie absolvují trojboj složený z disciplin dětské atletiky a smíše-
nou štafetu 4 x 50 m složenou ze dvou dívek a dvou hochů. Atletická školka 
- skok daleký z místa, běh mezi kužely s hladkým sprintem nazpět 30 m celkem, 
hod míčkem z atl. sady. Mladší přípravka-skok daleký s rozběhem z místa odra-
zu, překážkový sprint 20m, hod raketkou. Starší přípravka-skok daleký s rozbě-
hem z místa odrazu, sprint na 50 m, hod kriketovým míčkem. startovné: 30,-kč

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í
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1.6, 15–18 hod.
dětský den
Park před poliklinikou
Program: Odpoledne plné zábavy nabídne 
hry a atrakce nejen pro nejmenší.
cena: zdarma, některé atrakce za poplatek.

9. 6, 15–18 hod.
Pohádkový park
park před Společenským domem
Program: Pohádková cesta s připravenými 
úkoly, známé bytosti z příběhů a pohádek.
cena: 20 kč

14. 6., 9–11. hod.
Olympiáda Mš
Program: atletický šestiboj a olympijský mi-
niběh pro MŠ

cena: zdarma

16. 6., 9–16 hod.
Hrátky na dopravním hřišti
Dopravní hřiště Otrokovice
Program: Překážky, kola, koloběžky, šlapa-
cí auto, velké deskové hry, koutek odpočinku 
a další aktivity.
cena: 10 Kč

Celý červen, vždy ve středu, 14 až 17 hodin
dopravní hřiště pro veřejnost
Dopravní hřiště Otrokovice
Program: Podmínkou je vlastní kolo, kolo-
běžka či kolečkové brusle a přilba.
Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
cena: zdarma  
 těší se na vás ddm Sluníčko
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Kontakty na redakci Městské televize Otrokovice: 571 110 220, redakce@televizeotrokovice.cz www.televizeOtrOKOvice.cz - archiv vysílání

Ženský pěvecký sbor z Otrokovic 
srdečně zve všechny své příznivce na 

Májový duchovní 
koncert, 

který se uskuteční v neděli 27. 5. 
od 13.30 do 14.30 hodin v bazilice 

na Sv. Hostýně.                                                                              

Čištění koberců, sedacích 
souprav a osobních automobilů.  

Provádíme profesionálním vysavačem. 
Doprava zdarma. Tel. 777 016 575

Vánoce, Velikonoce a červnová 
Noc kostelů. Při těchto příleži-
tostech mají lidé možnost po-
znat atmosféru nočních kostelů. 
Právě při Noci kostelů, která 
se koná 1. června na řadě míst 
České republiky, mají možnost 
podívat se do svatostánků i ti, 
kteří se jinak ostýchají, nebo na-
příklad nechtějí rušit věřící.

V Otrokovicích jsou 1. června 
otevřeny kostely sv. Vojtěcha 
i sv. Michaela a také kaple sv. 
Anny. V kostele sv. Vojtěcha 
začíná program v 18 hodin bo-
hoslužbou. V 19.05 je na řadě 
slavností přivítání následované 
pěveckým vystoupením děvčat 
říkajících si Hvězdičky. 

Od 19.20 do 20 hod je mož-
ná prohlídka kostela s varhanní 
hudbou, od 20 hodin si mohou 
návštěvníci poslechnout výklad 

o kostele sv. Vojtěcha a jeho 
historii. Od 20.30 hodin přijde 
na řadu půlhodina vystoupení 
místní scholy s názvem Chválu 
ti vzdám. 

Po další volné prohlídce 
kostela je od 21.15 připraven 
půlhodinový koncert duchov-
ní hudby v podání smíšeného 
chrámového sboru nazvaný 
Radostná zvěst v hudbě stale-
tí. Od 22 do 22.30 hodin zpívá 
písně z 12. – 17. století vokální 
kvintet Magna Mysteria. 

Až do půlnoci je možné si 
volně kostel prohlédnout včet-
ně výstupu do věže ke zvonu, 
děti čeká také poznávací hra. 
Při příležitosti Noci kostelů je 
možné shlédnout výstavu sví-
ček a svícnů a také mezi 19. 
a 22. hodinou zkusit zdobení 
svíček nebo nakreslit místní 

svatostánek. Otevřený bude  
1. června i menší a starší kostel 
sv. Michaela. Bude volně pří-
stupný od 18 do 22 hodin. 

Od 19 do 19.45 hodin si mo-
hou návštěvníci tohoto kostela 
poslechnout Mariánský akatist, 
což je jedna z nejznámějších 
modliteb byzantské liturgie. 

Od 18 do 22 hodin je možné 
podívat se také do kvítkovické 
kaple sv. Anny. Tam lze, stejně 
jako v kostele sv. Vojtěcha, za-
pálit svíčku za své blízké. 

„Farní společenství v Otro-
kovicích všechny srdečně zve 
na návštěvu našich kostelů. Po-
kud vás zaujala možnost pro-
hlídky nebo některý program, 
rádi vás uvidíme,“ zve obyva-
tele Otrokovic i návštěvníky 
z širokého okolí farář Josef Ze-
linka.  (ano)

Noční kostely přivítají hosty i v Otrokovicích

Při teplých letních dnech se dopo-
ručuje dodržovat pitný režim, ale 
vůbec nejpříjemnější je osvěžení 
v bazénu. Zájmem každého majite-
le bazénu je mít v něm průzračnou 
vodu bez jakýchkoliv nečistot. Jak 
na to? 

Chcete-li využít vodovodní 
přípojky k napuštění svého ba-
zénu, hlavně napouštějte pomalu 
a mimo špičku! Tedy v noci nebo 
během poledních hodin. Při rych-
lém a prudkém napouštění bazénů 
dochází k nárazovým změnám hyd-

raulických poměrů ve vodovodní 
síti. To způsobuje uvolňování usa-
zenin z vnitřních stěn vodovodního 
potrubí a dochází k zakalení vody. 
Vodovodní kohoutky tedy otevřete 
pouze „napůl“. 

 Kromě zakalení vody může 
dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto 
problémy se mohou současně pro-
jevit i u jiných odběratelů. „Maji-
tel bazénu si tak silným proudem 
vody může nejen napustit zaka-
lenou vodu přímo do bazénu, ale 
navíc může způsobit zakalení vody 

i svým sousedům. Častým dů-
sledkem je pak zabarvené prádlo 
v pračce,“ vysvětluje možné nepří-
jemnosti Markéta Bártová, tisková 
mluvčí společnosti MORAVSKÁ 
VODÁReNSKÁ, a. s. Napouštění 
bazénu můžete kdykoliv konzulto-
vat s pracovníky call centra nebo 
dispečinku na zákaznické lince 
840 668 668.
společnost MOrAVskÁ VO-
dÁreNskÁ, a. s., Váš dodavatel  
 vodohospodářských služeb
 www.smv.cz

Jak si správně napustit bazén? radí MOrAVskÁ VOdÁreNskÁ, a. s.
INZeRCe

sobota  26. 5. od 14 hodin, náves, Kvítkovice

kÁcEnÍ MÁJE
Pořádá sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice. 
Po skácení máje a vydražení stromu pokračuje pro-
gram v hasičské zbrojnici. Občerstvení zajištěno.



OtrOkOvické
nOviny8

z každé zle vypadající situace vede cesta ven
Ačkoliv je problém drog, alkoholismu či gamblerství v našem 
městě stále aktuální, lze mu díky propracovanosti prevence u mla-
dých lidí úspěšně předcházet. Takový je smysl všech systema-
tických kroků v rámci prevence rizikového chování mladistvých, 
kterým se Střední odborná škola Otrokovice intenzivně věnuje 
více než deset let.

Úvodem chci podotknout důležitou věc, kterou vždy zdůrazňuji 
všem našim žákům. Říkám jim, že pokud se dostali do jakých-
koliv stresů třeba i ne vlastní vinou, aby je přišli řešit. Ze všech 
problémů vede cesta ven, ale nikdy to není přes drogy, alkohol 
a podobné způsoby, které úspěšné zařazení do společnosti zne-
možňují. Mladým lidem je třeba stále ukazovat, že je nutné potíže 
co nejdříve řešit a nenechat si starosti přerůst přes hlavu. A proto-
že nejlepší výchovou je reálný život, organizuje naše škola řadu 
konkrétních akcí. Jednou z těch posledních byl dubnový program 
„Řekni drogám ne“. Beseda začala ukázkou ze života osob, které 
drogám propadly. Dokumentární filmy jsou pro mladé lidi výstiž-
ným mementem, což lze doložit i zpětnými vazbami účastníků 
preventivních aktivit naší školy. Program byl uspořádán společ-
ností Drop in a Ministerstvem vnitra ČR a byl rovněž doplněn be-
sedou s Josefem Lottesem z pražské kriminální policie a s českým 
předním odborníkem na problematiku drog MUDr. Preslem. Akci 
vtipným zpěvem a hrou na kytaru doprovázel Julián Záhorovský. 

Do prevence rizikového chování patří i osvěta kolem AIDS, 
kyberšikana, kouření, zvládání problémů v rodině, mezi vrstevní-
ky, popřípadě učiteli, zvládání negativních emocí a dále i vhodný 
výběr povolání či aktivity jako návštěvy divadel apod. S tím začí-
náme již od prvních ročníků.

Účast na přednáškách a akcích v rámci prevence rizikového 
chování máme v současné době stoprocentní, což nás upřímně 
těší.  Paeddr. Alena PekAŘOVÁ,
 metodička prevence, Střední odborná škola Otrokovice 

Na 12. dubna jsme si my, žáci 7. 
A ZŠ Mánesova, připravili fil-
mový festiválek krátkých filmů, 
které vznikly v hodinách výtvar-
né výchovy. Soutěžní festival 
jsme nazvali Animman. Museli 
jsme zvládnout práci s fotoapa-
rátem, s výtvarným materiálem, 
který jsme potřebovali pro ku-
lisy, a zejména s počítačovým 
programem Movie Maker, bez 
kterého by naše filmy nemoh-
ly vzniknout.  Celý program 
měl napínavý průběh, tvůrci 
jednotlivých filmů měli trochu 
strach z reakcí publika. Uspěje-
me? Bude se náš film líbit? Co 
na něj řekne porota? V soutěži 
bylo osm filmů vytvořených 

v jednotlivých tvůrčích skupi-
nách. Moderování se ujala Bára 
Husková a s organizací vydatně 
pomáhala Monika Bartošíková, 
která se s námi mohla podělit 
o své zkušenosti, jež získala 
jako členka mezinárodní poroty 
na MFFDM ve Zlíně v loňském 
školním roce. Tříčlenná poro-
ta složená z paní zástupkyně, 
paní psycholožky a pana učitele 
zhlédla první čtyři filmy, poté 
následovala přestávka s popcor-
nem a drobným občerstvením 
připraveným pro nás, kteří jsme 
byli zároveň diváky i autory. 
Na řadu přišly další čtyři filmy 
a vyhodnocení. 

Při soutěžích se často říká, že 

vítězi jsou všichni zúčastnění, 
ale tentokrát to skutečně plati-
lo. Protože zvládnout animaci 
neumí každý. Naučili jsme se 
spoustu nového nejen o tech-
nice, ale i o historii animace, 
o zlínských filmových ateli-
érech a pronikli jsme do tajů 
jedné oblasti filmového umění.  
Proto jsme pohár vítěznému 
týmu nezáviděli. Příští rok bu-
deme zase o kousek dál a vel-
kého filmového festivalu, který 
na Mánesce připravujeme (fil-
mů máme spoustu – animace se 
u nás učí i jako volitelný před-
mět), se určitě zúčastníme. Těš-
te se i vy, určitě budete pozváni. 

 Žáci 7. A, zš Mánesova

Všem, kteří se zasloužili o zdár-
ný průběh prodejní akce JARNÍ 
BAZÁReK, patří velikánský 
dík. Ono se řekne, bude bazá-
rek, ale to znamená pro učitele 
a vychovatelky dlouhodobě no-
sit v hlavě, co vlastně s dětmi 
vyrobím, kdy, z čeho, za kolik 
to vyrobím, zvládnou to děti vy-
tvořit, bude to prodejné, bude se 
výrobek líbit, koupí si ho vůbec 
někdo, podaří se nám? 

Ale jak je dnes vidět, vše se 
zvládlo a výsledek je skvělý, 
a to nejen díky žákům a pedago-
gům, ale pochopitelně také díky 
obrovské podpoře ze strany ro-
dičů, babiček, tetiček a všech 
příznivců naší školy, za což 
velmi děkujeme. Pomohli jste 
nám nejen opět zajistit potřebné 
finance pro naši adoptivní Celi-
nu Maru, ale udělali jste radost 

i svým dětem, které dnes vědí, 
že jejich snažení nebylo zbyteč-
né.  Před několika lety se naše 
škola T. G. Masaryka rozhodla 
pro adopci  na dálku. Dnes je 
naší Celině 10 let, ve škole se jí 
daří a pravidelně dvakrát  roč-
ně nám píše dopis a my zase jí. 
Snažíme se vést děti k tomu, že 

pomáhat druhému je normální  
a jednou z forem je právě po-
moc dívce z Guiney. Široké za-
pojení žáků do přípravy prodej-
ní akce se nám daří a to, že jsme 
získali tak bohatou podporu ze 
strany rodičů, velmi oceňujeme 
a vážíme si toho. 

 k. skochová, ZŠ tGm

Dne 26. dubna proběhlo 
ve Vsetíně vyhlášení krajského 
kola literární soutěže s názvem 
Kde končí svět – Český rok, 
pořádané sítí veřejných kniho-
ven a podporované Minister-
stvem kultury ČR. Zúčastnili 
se jí i žáci Gymnázia Otroko-
vice. Soutěž byla vypsána pro 
děti od 6 do 15 let. Účastníci 
byli rozděleni do čtyř kategorií 
podle věku. Tématem soutěže 
bylo popsat život u nás v jed-
notlivých měsících v roce.  
Každý z krajů si vylosoval je-
den měsíc. Zlínský kraj takto 
dostal přidělen měsíc duben. 
   Okresního kola se zúčastnili 
žáci 20 základních škol a více-

letých gymnázií Zlínského kra-
je. Oceněni byli vždy tři nejlep-
ší v každé kategorii. V nejvyšší 
kategorii pro žáky 8. a 9. tříd 
se na 3. místě umístila Barbora 
Vanderková a na 1. místě On-
dřej Mertlík, oba studenti tercie 
otrokovického gymnázia. Tři 
nejlepší práce pak postoupily 
do kola krajského. I v tomto 
kole porota ocenila práci Ond-
ry Mertlíka, který opět obsadil  
1. místo. O vysoké úrovni sou-
těže svědčí to, že organizátorům 
se sešlo více než 650 student-
ských prací. Blahopřejeme tedy 
Ondrovi Mertlíkovi k úspěchu! 
 Mgr. Pavel HrsTkA, 
  Gymnázium Otrokovice

student GO vítězem krajské literární soutěže

Animman aneb Předvoj filmového festivalu na Mánesce

Pomáháme dívce z Guiney, školačce celině

Noční vzpomínkový pochod ve stopách výsadkářů clay – eva
V obci Hostišová nedaleko Otrokovic byl v dub-
nu uspořádán již 9. ročník vzpomínkového po-
chodu výsadkové skupiny Clay – eva. Tato sku-
pina ve složení četař abs. Antonín Bartoš, četař 
abs.  Jiří Štokman, četař abs.  Čestmír Šikola, 
vycvičená Angličany, měla za úkol vytvořit pod-
mínky pro ozbrojené povstání v září 1944 na vý-
chodní a jihovýchodní Moravě, a to zejména svojí 
zpravodajskou činností. I když k tomuto povstání 
nakonec nedošlo, celkové výsledky skupiny byly 
později vysoce hodnoceny. Vzpomínková akce 

začala slavnostním shromážděním účastníků, 
mezi nimiž byli i občané Otrokovic, u OÚ Hosti-
šová. Následoval přesun k památníku v místě se-
skoku této skupiny, v jehož blízkosti nyní sesko-
čili výsadkáři z Prostějova. Po slavnostní zdravici 
se přes 100 účastníků vydalo na noční pochod, 
kdy nejdelší trasa vedla 36  km do Bystřice pod 
Hostýnem, kde Clay – eva navázala v roce 1944 
kontakt a začala v přípravě na ozbrojené povstání. 
 František GulT, Otrokovice, 
 člen Klubu výsadkových veteránů Holešov

V sobotu 5. května se hasiči z Kvítkovic s parní stříkačkou zúčast-
nili společenské akce ve slovenské obci Cerová. Při příležitosti 
oslav 100 let založení tamějšího dobrovolného sboru byla otevře-
na zrekonstruovaná nová hasičská zbojnice, která je výsledkem 
projektu spolufinancovaného z prostředků evropské unie. To 
vše mezi stovky diváků z oblasti Senice a Trnavy přivedlo i vý-
znamné představitele z okresu i kraje a zástupce hasičského hnutí. 
V programu této akce zaujala ukázka parní stříkačky mnohé z di-
váků i významných hostů. Kvítkovičtí hasiči zde vzorně prezento-
vali svůj sbor a město Otrokovice a těší se na přivítání návštěvy ze 
Slovenska na akcích v Kvítkovicích. Děkujeme městu Otrokovice 
za podporu našich akcí. Za hasiče z Kvítkovic 
 Martin HOlčík a karel ONdŘIcH

kvítkovičtí hasiči předvedli stříkačku na slovensku

Naše škola vnímá sportovní 
aktivity a účast v soutěžích 
v některých sportovních odvět-
vích za vhodné doplnění hlav-
ního cíle – vzdělání.

V letošním školním roce 
se naši žáci zúčastnili mnoha 
sportovních akcí, obsadili řadu 
předních míst, získali hodně 
medailí. Florbal, atletika, cyk-
listika, stolní tenis, bruslení, to 
jsou sporty, v nichž naše děti 
vynikají.  Letos jsme obsadili 
opět všechny kategorie Otro-
kovické florbalové ligy. Nejlé-
pe se vedlo našim nejmenším, 
kteří byli na 1. místě a jsou 
příslibem pro následující roky. 
Dobře se dařilo našim žákům 
začátkem února na atletickém 
otevřeném mistrovství Otroko-
vic v hale. I tam stáli několikrát 
na stupních vítězů.

 V hodinách tělesné výchovy 
využíváme i dráhy na in-line. 

To, že umí děti dobře bruslit, 
dokázaly při Otrokovickém  
in-line poháru ziskem několi-
ka medailí. Aktivita, která si 
u nás získala oblibu, je tanec. 
Má u nás mnoho příznivců. 
Do kroužku dnes velmi po-
pulární zumby občas zavítají 
i naši bývalí žáci. Nejen zum-
bě, ale i jiným tanečním stylům 
se zde mohou zájemci přiučit. 
Velmi oblíbená mezi děvčaty 
je tradiční soutěž v tanci na ta-
nečních podložkách. 

A úspěch z poslední doby? 
V sobotu 28. dubna se v rámci 
slavnostního otevírání Spor-
tovního areálu Baťov zúčastnili 
naši žáci turnaje otrokovických 
škol ve volejbalu a nohejbalu. 
Ráno začalo klání smíšených 
družstev ve volejbalu O pohár 
starosty města Mgr. Jaroslava 
Budka. Naše družstvo se zod-
povědně připravovalo, i když 

nemá ve svém středu žádného 
volejbalistu. Porazilo ZŠ TGM 
i ZŠ Mánesova. Po velmi 
úspěšném turnaji ve volejbalu 
přišel na řadu i odpolední tur-
naj v nohejbalu O pohár mís-
tostarosty Otrokovic Ing. Mi-
lana Plesara. Naši hoši i toto 
klání zvládli na jedničku. 
V první fázi lehce porazili no-
hejbalisty ZŠ TGM, v druhé 
části se trochu zapotili s žáky 
ZŠ Mánesova, kteří ještě před 
koncem vedli 10:9. Naši kluci 
však bojovali jako lvi a dotáh-
li zápas do vítězného konce, 
čímž zvítězili i celkově. 

Sportem žije naše škola ne-
ustále. Všichni si přejeme, aby 
zájem žáků o sport byl trvalý 
a přinášel jim radost a uspoko-
jení a stal se pro ně celoživotní 
potřebou.
 Vyučující TV, 
 ZŠ trávníky Otrokovice

základní škola Trávníky úspěšně žije sportem



Dne 4. května oslavila 85. narozeniny 
paní Marie ruszelÁkOVÁ  a dne 
26. května oslaví 90. narozeniny pan 
Antonín ruszelÁk. Hodně zdraví, 
lásky, rodinné pohody jim přeje celá 
rodina.

Dne 4. května se dožila krásných 80 let paní Věra 
bryškOVÁ. Za vše, co pro nás udělala svýma zla-
týma ručičkama, jí moc děkují dcery Zdenka a Věrka 
s rodinou.

Dne 12. května uplynulo 50 let, když 
si Anička a František GruFíkO-
VI řekli své ANO. Do dalších let přejí 
zdraví a štěstí dcera Alena, Radek, vnu-
ci, vnučky a pravnučka. 

Dne 19. května oslaví 85 let mamin-
ka, babička a nastávající prababička, paní  
Monika MOTyčkOVÁ. Hodně zdraví, štěstí, ra-
dosti ze zahrádky a elánu do dalších let  přejí syn Jiří 
a dcera Jana s rodinami. Dnes, 18. května, bychom 
také rádi vzpomenuli s úctou a láskou nedožitých 86 

let našeho tatínka, pana rNdr. karla MOTyčky, csc.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne 22. května si připomeneme nedožitých 68 let 
paní Jindry MATOcHOVé. S láskou a úctou vzpo-
míná rodina.

Dne 25. května by se dožil 85 let pan zdeněk 
GAzdA. Dne 11. února uplynulo 8 let od jeho 
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera 
a syn s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou 
s námi.

dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy  
předobré srdce. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, 
kdo tě miloval, vzpomíná dál. Dne 28. května si  
připomeneme 5. výročí úmrtí paní Vlastimily  
NOVÁkOVé. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí s námi tichou vzpomínku. Dcery Vlasta a Lidka 
s rodinami.

Dne 4. června uplyne 20 let od úmrtí pana Oldřicha 
čIcHOckéHO. Kdo jste ho znali a byli jeho přá-
telé, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 5. června vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy 
nás ve věku nedožitých devadesátin opustila paní  
Jiřina VAculíkOVÁ. Dne 26. června vzpomene-
me výročí jejího narození. Dcera Jiřina s rodinou.

Dne 22. června uplyne již dvacet let od úmrtí naší drahé maminky, 
paní Františky  HuslíkOVé. S láskou vzpomínají syn Josef 
a dcera Helena s rodinami.       

Děkujeme všem, kteří byli dne 16. dubna vyprovodit 
na poslední cestě pana Františka OčAdlíkA. Sy-
nové Pavel a František s rodinami.

Dne 27. dubna by se dožil 90 let pan František Jí-
lek a 22. května uplyne 8 smutných let, kdy nás 
navždy opustil. S láskou vzpomíná manželka, syn 
a dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpo-
menou.

Dne 1. května uplynulo 17 let, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček, pan František 
ONdrůšek. S láskou stále vzpomínají manželka 
Jarmila, dcera Jarmila s manželem, dcera Františka 
s manželem, vnuci Vladimír, Karel, Martin, vnučky 
Renata, Martina. 

Léta uplynula jak řeky proud, bolest však trvá a nedá 
zapomenout. tvůj obraz, tatínku, stále v srdcích 
máme a se slzami v očích vzpomínáme. Dne 3. května 
uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek, dědeček, pan Miroslav JuŘIč-
kA. S láskou vzpomínají manželka, děti a vnuci.

Dne 13. května uplynulo 5 let co nás opustil náš drahý 
manžel, milovaný otec a milující dědeček, pan Adolf 
slOVÁk. Komu chybí stejně jako nám, vzpomeňte 
,prosím, s námi. Manželka Božena, syn Roman s ro-
dinou a dcera Dagmar s rodinou. Děkujeme.

Dne 17. května by se paní Helena ulIčNÁ doži-
la 90 let. Za tichou vzpomínku děkuje dcera Helena 
s rodinou a sestra Marie s manželem.

Čas plyne, vzpomínka zůstává. Dnes, 18. května, 
si připomínáme již 5. výročí úmrtí paní Miluše  
škOdíkOVé. S láskou vzpomínají manžel a syno-
vé s rodinami.

díky za to, čím jsi nám v životě byla, za každý den, 
který jsi pro nás žila. Dne 19. května budeme vzpo-
mínat 20. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, 
babičky, prababičky, paní růženky HObzOVé, 
zakladatelky ČČK na Baťově. S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcera evža a syn Karel s rodinami. Kdo 

jste ji znali, věnujte s námi tichou vzpomínku.

Dne 20. května uplyne smutných 8 let od úmrtí naší 
drahé babičky a maminky, paní Jiřiny klubA-
lOVé. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dagmar 
a Jana s rodinami.

Dne 21. května by se dožila 85 let paní Františka 
OčAdlíkOVÁ. S láskou vzpomínají synové Pa-
vel a František s rodinami. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

sPOlečeNskÁ krONIkA

INzerce

sTudIO JANA - KOSMeTIKA, MASÁŽe LÁVOVÝ-
MI KAMeNY, PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS (Magic Lashes).  
Na Vaši návštěvu se těší Věra Černá, Obchodní 1317, Otro-
kovice. Objednávky na tel. čísle 606 129 185. 

PedIkúrA, MANIKÚRA, NeHTOVÁ MODeLÁŽ 
V NOVĚ OTeVŘeNéM STUDIU NA POLIKLINICe 
V 6. PATŘe. NA VAŠI NÁVŠTĚVU Se TĚŠÍ LeNKA 
BOROVCOVÁ. MOBIL: 720 416 256, 775 966 715.

V sobotu 19. května pořádá 
TOMA, a. s., den otevřených 
dveří v Čističce odpadních vod 
(ČOV) Otrokovice.  „Vzhle-
dem k rozsahu ČOV a bezpeč-
nostním opatřením proběhne 
den otevřených dveří formou 
exkurzí s výkladem zkušených 
pracovníků ČOV v 9, 11 a 13 
hodin, a to vždy pro skupinu ma-
ximálně 20 osob. Proto prosím 
zájemce, aby se hlásili dopředu 
u paní Michaely Pospíšilové, 
mail: mpospisilova@tomaas.cz, 
tel. 577 66 24 90, a nedošlo tak 
ke zklamání, že nebudou na ex-
kurzi puštěni,“ uvedl ředitel fir-
my TOMA, a. s. Radek Heger. 

V případě velkého zájmu 
je společnost připravena tuto 
akci zopakovat. „Dále nabízí-
me účastníkům exkurze zdar-
ma provedení rozboru vody 
ve vlastní laboratoři. V případě 
zájmu je nutné přinést vzorek 
vody ve vymyté plastové lahvi,“ 
doplnil ředitel.  (red)

exkurze v čOV

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,-
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Nechat se inspirovat svěžími 
nápady studentů vysokých škol 
a na oplátku nabídnout praktické 
zkušenosti a odborné vedení. Ta-
kový přístup aplikuje otrokovická 
radnice, která v posledních letech 
úzce spolupracovala s několika 
studenty při bakalářských či di-
plomových pracech.

Především studenti technic-
kých a přírodovědných oborů 
mají zájem docházet na odbory 
Městského úřadu Otrokovice 
a blíže se seznamovat s tématy, 
která je zajímají. Přínosem pro ně 
je možnost prodiskutovat všech-
ny záležitosti s vedoucími od-
borů, kteří jsou nejen odborníky 
v oboru, ale mohou také poskyt-
nout místní znalosti. „Přestože by 
se mohlo zdát, že přínos je větší 
na straně studentů, vzájemná spo-
lupráce je výhodná pro obě stra-

ny. Díky poctivé a precizní práci 
vysokoškoláků se pod odborným 
vedením rodí dokumenty, které 
město může v praxi využít. Ne-
lze realizovat celé projekty, vel-
mi užitečné jsou však provedené 
analýzy,“ přiblížil otrokovický 
radní Jiří Ondráš. 

Radě města tak představil 
své práce, se kterými uspěl také 
v soutěži organizované Českou 
komorou autorizovaných tech-
niků a inženýrů, Jiří Slíva z VŠ 
báňská Ostrava. Jeho bakalářská 
práce na téma „Územní studie 
lokality ‚Na Bahňáku‘ v Otroko-
vicích“ obsadila v soutěži 2. mís-
to a navazující diplomová práce 
„Objemová studie rekonstrukce 
a modernizace městské sportovní 
haly v lokalitě ‚Na Bahňáku‘ v Ot-
rokovicích“ se umístila na stupni 
nejvyšším. „S městem Otrokovi-

ce, respektive se stavebním úřa-
dem jsem začal spolupracovat již 
v roce 2009, konkrétně s panem 
Ing. Daliborem Novotným, který 
byl mým konzultantem. Vážím 
a cením si této spolupráce, která 
pro mne byla novou zkušeností. 
Spolupracovali jsme i na diplo-
mové práci. Cením si nových 
poznatků od pana inženýra, se 
kterým jsem konzultoval práci 
po praktické stránce, tedy jak by 
vše fungovalo v praxi. Díky tomu 
se mi podařilo vytvořit student-
skou práci s reálným využitím. 
Dle mého názoru by město mělo 
daleko více využívat součinnosti 
se studenty, neboť se od nich lze 
také něco naučit,“ řekl o svých 
zkušenostech Jiří Slíva. V rámci 
Městského úřadu Otrokovice ab-
solvovalo vloni odbornou praxi či 
stáž dvanáct studentů.   (ano)

radnice spolupracuje se studenty, výhody plynou oběma stranám

Hraje se o Pohár 
mistrů ve futsale
Velký futsalový svátek bude 
26.-30. května v otrokovické 
sportovní hale na Štěrkovišti. 
Koná se tam Pohár mistrů ev-
ropských zemí v sálové kopané. 
Slavnostní zahájení je v sobotu  
v 16 hodin, už předtím se ale 
odehrají dvě utkání, a to od 13 
a 14.30 hodin, další pak v 17.30 
a 19 hodin.  V neděli a v pondě-
lí 27. a 28. května se hraje vždy 
ve 13, 15, 17 a 19 hodin. V úterý  
29. května se hraje v 9 a 11 ho-
din o umístění, čtvrtfinále ve 13, 
15, 17 a 19 hodin. Ve středu 30. 
května se v 9 a 10. 30 hodin hra-
je o 11. a 9. místo. Semifinále 
je plánováno na 12 a 13 hodin, 
utkání o umístění ve 14, 15, 16 
a 17 hodin, finále v 18.30 hodin.

Mezi sebou se utkají celky 
z Ruska, Norska, Běloruska, 
Francie, Itálie, Španělska, Čes-
ka a Slovenska. „Akce se koná 
pod záštitou hejtmana Zlín-
ského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka a místostarosty Otroko-
vic Ing. Milana Plesara,“ dodal 
za organizátory Vladimír Vitá-
sek.  (ano)
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Otrokovičtí stolní tenisté již 
úspěšně ukončili sezonu. V divi-
zi A mužstvo sahalo po historic-
kém postupu do třetí ligy. To se 
bohužel nepovedlo, protože pro-
hráli se svým největším letošním 
soupeřem z Valašského Meziříčí 
8:10 po krásném utkání na půdě 
soupeře. Hráči ale hlavu nevěší 
a pokusí se o postup příští rok. 
Mužstvo B si však postup do di-
vize nenechalo ujít a pohlídalo 
si druhé místo v Krajském pře-
boru I. třídy. Ovšem zlatou tečku 

za již úspěšnou sezonou udělali 
naši hráči v Regionálním pohá-
ru Zlínského kraje, když získali 
zlaté medaile a pohár pro vítěze. 
Dne 7. dubna si ve zlínské hale 
stolního tenisu poradili nejpr-
ve v semifinále s celkem Šarov 
poměrem 7:3 a ve finále s muž-
stvem Fryštáku taktéž 7:3 a stali 
se poprvé v historii vítězi Regi-
onálního poháru. Fanouškům 
děkujeme za podporu a těšíme se 
na sezonu příští. Jakub HONs, 
 tJ Jiskra Otrokovice

Pohár pro otrokovické stolní tenisty
V sobotu 21. dubna se veslaři 
vydali na Brněnskou přehra-
du, kde se konaly tradiční jarní 
závody mládeže veslařů z celé 
Moravy. Naši se mezi nimi ne-
ztratili. Výborně si vedli již ti 
nejmladší – v kategorii mladší-
ho žactva zvítězily na dvojski-
fu Lenka Omelková a Adriana 
Hrubanová a v kategorii mlad-
ších žáků si pro vítězství dojeli 
Radim Hladík a Vojta Nájem-
ník. V kategorii staršího žactva 
si pro druhá místa dojeli skifaři 
Petr Skalník a Filip Novotný, 
třetího místa dosáhla posád-
ka dvojskifu starších žáků 
Jan Šamánek a Petr Skalník 
a také posádka dvojskifu star-
ších žaček Valentýna Solařová 
a Barbora Gajdůšková.  V do-
rostenecké kategorii si výteč-
ně vedl skifař Martin Svízela, 
který zvítězil a navíc přidal 
vítězství na dvojskifu s Janem 
Solařem. Společně s Radimem 
Húskem a skifařem z Uh. Hra-
diště obsadili 2. místo v závo-
dě párových čtyřek dorostenců.  
Veslařky Gabriela Polášková 

a Sandra Šarová při prvním 
startu v juniorkách obsadily 2. 
místo na dvojskifu a 4. místo 
na dvojce. Skifaři Jan Ševčík 
a Tom Svoboda v závodech 
juniorů obsadili 4. a 5. místo 
na skifech a 3. místo na dvoj-
skifu.

O týden později se vybraní 
veslaři zúčastnili kontrolních 
závodů české reprezentace 
v Račicích. Na tuto prověrku 
výkonnosti byli pozváni trenér-
skou radou Českého veslařské-
ho svazu. V soutěži dorostenců 
na skifu si vedli výtečně Martin 
Svízela a Jan Solař, kteří obsa-
dili ve finále 2. a 4. místo. V zá-
vodě juniorů Martin Omelka 
a Jan Vodinský  obsadili 2. mís-
to, čímž se kvalifikovali na me-
zinárodní regatu do Mnichova. 
Výborně si vedli i skifaři muži 
lehké váhy, kde Adam Atar-
sia vybojoval 2. místo a Jakub 
Atarsia se umístil na 5. místě. 
Oba patří k závodníkům do 23 
let, a mohou tak usilovat o start 
na mistrovství světa v této kate-
gorii.  Jiří kubíček

Otrokovický tým aerobi-
ku pod vedením trenérky 
Ing. Venduly Ondrášové 
během dvou víkendů získal 
nejcennější medaile. Dne 
24. března proběhla v Pra-
ze soutěž ve sportovním 
aerobiku a fitness týmech. 
V kategorii fitness týmů stál 
otrokovický kolektiv pro-
ti silným soupeřům z celé 

České republiky. Pohybovou sestavu rozhodčí ohodnotili druhým 
místem, ale v dovednostních disciplínách nenašla děvčata přemožite-
le, a tím se celkově vyhoupla na první místo. V kategorii sportovního 
aerobiku dvojice Kateřina Chaloupková a Andrea Blahušová tento 
rok také ještě nezaváhala a opět získala zlaté. O týden později 7. dub-
na proběhla v Kolíně soutěž pohybových skladeb „Mistry s mistry“. 
Dvojice Kateřina a Andrea stála v soutěži sportovního aerobiku proti 
pěti soupeřům a ani tady nenašla sobě lepší a odvezla si již své páté 
zlaté medaile. V pohybových skladbách celý tým zabojoval, předve-
dl výborný výkon a vylepšil bodové hodnocení z posledních závo-
dů. Porazil celkem šest skladeb a dosáhl také na zlaté medaile. Celé 
družstvo potvrdilo, že ocenění, kterého se děvčata dočkala při vyhod-
nocení nejlepších sportovců města Otrokovice za rok 2011, nebylo 
náhodné a právem jim patří místo na výsluní nejlepších sportovních 
kolektivů města.    Ing. Vendula ONdrÁšOVÁ, trenérka

další zlaté víkendy pro aerobik

Otrokovičtí amatérští kuželkáři 
hrají již čtvrtým rokem Kro-
měřížskou kuželkářskou ligu.  
V ročníku 2011–2012 druž-
stvo VAK Otrokovice utrpělo 
pouze dvě porážky z 18 zápasů 
a celou soutěž vyhrálo s ná-
skokem tří bodů. Obhájili tak 
loňské prvenství.  Tímto si opět 
vybojovali účast v kvalifikaci 

o závěrečný turnaj mistrovství 
ČR 2013. Finále ČR amatér-
ských družstev se uskuteční 
16. a 17. června v Rychnově 
nad Kněžnou. 

Bližší informace o kuželkář-
ském družstvu VAK Otroko-
vice najdete na www.kuzelky-
vak.webnode.cz. 
 Josef VAculík

Amatérští kuželkáři obhájili vítězství

O posledním dubnovém ví-
kendu  proběhlo v polských 
Gliwicích 4. kolo Světového 
poháru „CMAS WORLD CUP 
2012“,  kde startovala i otroko-
vická závodnice  hájící  barvy 
NeMO Zlín  Beáta Polišenská. 
V konkurenci 18 států a 79 klu-
bů se Beáta se svými výsledky 
na světovém poli neztratila. 
Druhým místem na 100 m 
BiFi a 2x třetím místem na 50 
a 200 m si upevnila pozici 
ve Světovém poháru a potvrdi-
la nominaci na mistrovství svě-
ta juniorů pořádaného o prázd-
ninách v rakouském Grazu.  
Ani po tomto kole se nedo-
stane Beátě odpočinek. Ještě  
před odjezdem na šampionát ji 
čekají  tři reprezentačních sou-
středění  a mistrovství České 
republiky. Ani o prázdninách 
si volna moc neužije. Po krátké 
pauze bude muset již začátkem 
srpna nastoupit k tvrdému tré-
ninku, aby absolvovala kvalit-
ní přípravu na finále Světové-
ho poháru konaného koncem 
září v egyptské Alexandrii.
  Mariana POlIšeNskÁ

Tři medaile pro 
beátu Polišenskou

Po světě běhá přes milion kov-
bojských koní plemene Ame-
ricant Paint Horse. Sídlo české 
pobočky klubu milovníků těchto 
koní je právě v Otrokovicích. 
Kouzlu všestranných strakáčů 
podlehla Otrokovičanka silvie 
lečíkOVÁ, která je prezi-
dentkou společnosti. „Klub má 
sídlo tam, kde sídlí prezident. 
A jelikož mám tu čest být jeho 
prezidentem a bydlím v Otroko-
vicích, nastěhoval se do Otroko-
vic kromě Lečíkové i celý Paint 
Horse Club ČR,“ říká s úsmě-
vem prezidentka.
kolik má český klub členů 
a kolik koní? 
S nástupem roku 2012 jsme 
překročili magickou hranici je-
den tisíc koní v ČR. Magickou 
proto, že ještě před patnácti lety 
se zde dali zástupci tohoto ple-
mene spočítat na prstech nebo že 
jsme ještě v roce 2005 toužebně 
vyhlíželi hranici tří set koní. 
Zlínský kraj je painty doslova 
našlapaný a dá se říct, že v pod-
statě na každém ranči, který se 
v okolí věnuje westernovému 
ježdění, nějakého painta najdete. 
Klub má už několik let stabilní 
členskou základnu, to znamená 
skoro tři stovky členů, z nichž je 
asi 80 aktivních.
co vás na těchto koních 
uchvátilo?
Painta jsem poprvé uviděla 
v roce 1992 v USA a byla to lás-
ka na první pohled. Když tady 

pak o několik let později vzni-
kl Paint Horse Club, přihlásila 
jsem se okamžitě. Člověk musí 
ty koně napřed trochu poznat, 
aby je dokázal naplno docenit. 
Mírná povaha, chuť do práce, 
všestrannost, ochota – tohle 
všechno pohromadě nenajdete 
hned tak u každého plemene. To 
vše navíc zabaleno v naprosto 
originálním strakatém obalu. 
Má toto plemeno ještě další 
specifika a přednosti?
Tyhle strakaté koně znají lidé 
hlavně z westernových filmů. 
Jejich domovem byl skutečně 
americký Západ, kde sloužili 
kovbojům a rančerům. Museli 
umět všechno – honit krávy, zo-
rat pole a v neděli po kázání ješ-
tě běhat dostihy. Ta všestrannost 
jim zůstala, stejně jako výborný 
charakter. Painti jsou vlastně 
jedinečnou ukázkou toho, co do-
kážou geny. Vznikli genetickým 
„omylem přírody“ při křížení 
jednobarevných rodičů, a my 
jsme za to přírodě dnes moc 
vděční.
Jaký výcvik se s nimi provádí 
a jak probíhají závody a měře-
ní sil těchto koní? 
Lidé mají strakaté koně spojené 
hlavně s westernem. Toto odvět-
ví jezdeckého sportu je napros-
to seriózní odnoží, s vlastními 
velmi detailně propracovanými 
pravidly. Úžasné na tom je, že 
v disciplínách si může najít to 
své opravdu každý. Od dyna-

mického reiningu, což je wes-
ternová drezura, která se nově 
jezdí i na olympiádě, až po dis-
ciplíny, kde se koně předvádějí 
pouze na ruce v jednoduchých 
úlohách. Na našich závodech 
Czech Paint Horse Show máme 
disciplíny pro děti i začínající 
jezdce, i pro profesionály, pro 
mladé koně i pro koně zkušené, 
anglické i westernové. Na jed-
nom koni se tak může vystřídat 
celá rodina, což třeba u parkúrů 
není kolikrát dost dobře možné. 
Výkony na závodech hodnotí 
americký rozhodčí, aby byla za-
jištěna objektivita a vysoká pro-
fesionalita.
Pořádáte v nejbližší době ně-
jakou akci, na které lze painty 
vidět?
Dne 2. června se bude konat 

už popáté na ranči Na vyhlídce 
u Zlína každoroční vyjížďka čle-
nů klubu a příznivců plemene. Je 
to oficiální akce na popud ame-
rické mateřské asociace a v ev-
ropě je náš klub jediný, kdo něco 
podobného pořádá. Pak už jen 
několik rančů ve Státech. Takže 
jsme si tímhle počinem vyslou-
žili i mezinárodní reklamu.
kolik času strávíte s činnostmi 
ohledně klubu?
Náš klub je mezinárodní poboč-
kou americké mateřské asociace 
American Paint Horse Associ-
ation. To znamená komunikaci 
s USA, výkazy, výroční zprá-
vy, běžná agenda, a to všechno 
v angličtině. Potom organizace 
klubových akcí, z nichž největší 
jsou každoroční závody, na kte-
ré dnes jezdí 60 až 70 koní, pro-

pagace klubu, překlady, články, 
webové stránky. Kromě toho 
jsem komukoli sedm dní v týd-
nu k dispozici, pokud potřebu-
je poradit nebo získat nějakou 
informaci. Mám štěstí, že mám 
kolem sebe v prezidiu další bez-
vadné lidi, protože jinak bych 
to asi tak dlouho nevydržela. 
A samozřejmě to všichni děláme 
jen pro dobrý pocit a nikoli pro 
peníze. 
český klub už dosáhl úspěchů 
i v zahraničí. Pochlubte se.
České westernové ježdění je 
na velmi vysoké úrovni. Oproti 
západní evropě jsme začína-
li s patnáctiletým skluzem, ale 
dnes se ty rozdíly prakticky stí-
rají. Členové klubu vloni poprvé 
vyrazili „na zkušenou“ do světa, 
a to hned rovnou na Mistrovství 
evropy plemene paint do ně-
meckého Kreuthu. Vzbudili 
tam malou senzaci, protože jako 
naprostí nováčci bodovali prak-
ticky při každém startu a obsa-
zovali místa, na která si brousili 
zuby ostřílení jezdci. Jedineč-
ným úspěchem pak byl titul mis-
tryně evropy v lonžování mla-
dých koní pro Petru Poláčkovou 
z ranče Pod vartovňú z Jasenné 
a její klisnu Instinctively Fancy. 
Teď jenom doufáme, že tenhle 
úspěch povzbudí i další domácí 
jezdce, protože konkurovat ev-
ropě rozhodně můžeme. 
 Anna NOVOTNÁ,
 Foto: Petr VrÁNA

Prezidentka Paint Horse clubu: byla to láska na první pohled

Veslaři slavili úspěchy v brně i v račicích
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Otevření sportovního areálu baťov provázelo téměř letní počasí
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Příjemné osvěžení. návštěvníci si při slavnostním otevření 
Sportovního areálu Baťov 28. dubna nenechali ujít prohlídku 
vnitřních prostor, kde je wellness se saunou či vířivkami.

Hromadná zumba. Premiérový den byl plný zábavy a pohybu. Kdo měl chuť a náladu, zatančil 
si odpoledne zumbu s evou Urbanovou a jejími cvičitelkami. to, že bylo opravdu horko, cvičence 
rozhodně neodradilo. možná i proto, že na tribuně měli nemálo publika.

balonky a kouzla. Kouzelník a eskamotér Jiří Hadaš potěšil děti hned naněkolikrát. nejenže pro 
ně tvořil z podlouhlých balonků pejsky, koníky či květiny, ale předvedl jim také veselou show plnou 
kouzel. děti jeho představení přímo hltaly.

koncert charlie straight. Vystoupení kapely Charlie Strai-
ght přilákalo publikum před hlavní pódium v podvečerních hodi-
nách. Fanoušci si mohli po skončení koncertu odnést autogramy.

zápas s internacionály. na umělém trávníku se během slavnostního otevření areálu předvedli 
návštěvníkům také fotbaloví internacionálové. ti sehráli přátelské zápasy proti starým pánům SK 
Baťov 1930 a starým pánům Barumu Continental.

20. 5. od 15.00 irMiX - směs populárních pís-
ní k poslechu i tanci napříč hudebními žánry
23. 5. od 16.00 Slavnosti severní indie- 
poutavá beseda s cestovatelem R. Bazikou.
30. 5. od 10.00 Jak najít pracovní uplat-
nění se zrakovým postižením - besedu 
a nabídku masáží pro všechny představí pan 
Ondřej Dvorský.

Café Naděje - bezbariérová, nekuřácká kavárna v budově 
 SENIORU C v blízkosti Společenského domu na Baťově — dětský 
koutek, pravidelný program, internet, možnost pořádání oslav, 
prostor pro firemní jednání. Jsme na Facebooku, na e-mailu 
k.frascaova@nadeje.cz, tel. 775 889 692. Café Naděje - trénin-
ková kavárna, ve které obsluhují zdravotně postižení.

Na co se těšit v květnu v Café Naděje

Turnaje škol. žáci třech otrokovických základních škol divá-
kům názorně ukázali, jak se dají využít multifunkční hřiště v are-
álu. Zahráli si volejbal a nohejbal.

s balonkem. děti si 28. duben 
ve Sportovním areálu Baťov užily. 
i jim bude nový areál sloužit.
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Turnaj zpestřil dění ve sportovním areálu

redakce Otrokovických novin: tel.: 571 118 104,  
e-mail: redakce@otrokovickenoviny.cz

www.podrezyzdiva.eu

LEVNĚ - RYCHLE - KVALITNĚ

info@podrezyzdiva.eu  Tel.: 755 955 151

*100% 
metoda

IZOLACE OD SPODNÍ VLHKOSTI

PŘÍJEMNÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘÍŠTĚ, 
ZAHRÁDKA, WIFI ZDARMA, VAŘÍME I PRO BEZPEKOVOU DIETU

Najdete nás v domě Klipora, hlavní křižovatka Otrokovice-Kvítkovice

Otevřeno PO-PÁ  8 - 17 hod.

…výborné domácí polévky 
          …čerstvé zeleninové, ovocné saláty, chlebíčky …snídaňové menu
                           …koláče, zákusky a jiné dobroty …káva Pizza d´Oro  i s sebou

www.abrahamova-polevkarna.cz IN
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STAVEBNINY 
   OTROKOVICE

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

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

Dlažba parketa šedá 

4 cm, 1m2 ................. 135/162,- Kč
6 cm, 1m2 ................. 145/174,- Kč

bez DPH/s DPH

z ceníku výrobce

MĚSTSKÁ TELEVIZE
OTROKOVICETEHOS

Profire, s.r.o. Otrokovice
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Na tři stovky mladých fotbalo-
vých nadějí z ČR a Slovenska 
změřilo první květnový víkend 
síly v rámci XVII. ročníku me-
zinárodního fotbalového turnaje 
přípravek „O pohár osvobození 
města Otrokovice“, konaného 
pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje MVDr. Stanislava Mišáka.  

Místem největšího venkov-
ního mezinárodního mládež-
nického turnaje v regionu byly 
prostory Sportovního areálu Ba-
ťov, jehož komfort si mladí hrá-
či, rodiče, trenéři i návštěvníci 
velmi pochvalovali. Slavnostní 
zahájení turnaje zpestřil přílet 
vrtulníku, který zahnal déšť a při-
vezl příjemné fotbalové počasí. 
Pořadatelé připravili pro mladé 
hráče i příchozí veřejnost také 
doprovodný program spočívající 
v aquazorbingu, skákacím hradu, 
krytém stanu i dovednostních 
soutěžích.  „Jsem velmi rád za 
tak mnoho mladých sportovců, 
jejich rodičů a fanoušků pohro-

madě při této mládežnické spor-
tovní akci. Tento turnaj jsem 
před lety zahajoval ještě jako sta-
rosta Otrokovic a již tehdy o něj 
byl ze strany mladých sportovců 
zájem. Akce skvěle propaguje 
Zlínský kraj i město Otrokovi-
ce, ale také podle ohlasů většiny 
účastníků snese srovnání s ob-
dobnými mezinárodními turnaji 
v Německu, Francii, Holandsku 
či Itálii,“ přiblížil hejtman Zlín-
ského kraje Stanislav Mišák.  

Celkovým vítězem putovní-
ho poháru se součtem umístění 
mladší a starší přípravky stali fot-
balisté Zbrojovky Brno. Počínali 
si od počátku suverénně a cen-
nou trofej si po zásluze odvezli. 
Mladé naděje pořádajícího SK 
Baťov 1930 o. s. sice nezasáhly 
do bojů o přední příčky, ale v tur-
najovém systému „každý s kaž-
dým“ získaly cenné zkušenosti. 

Na uskutečnění letošního roč-
níku této významné mezinárodní 
mládežnické akce mají kromě 

obětavosti organizátorů, pořada-
telů a rozhodčích z řad SK Baťov 
1930 o. s., významný podíl také 
euroregion Bílé Karpaty, Zlín-
ský kraj, město Otrokovice a re-
klamní partneři akce. 
Mladší přípravka pořadí: 
1. FC Zbrojovka Brno
2. FC Vítkovice 1919
3. MFK Dubnica nad Váhom
4. FK Lokomotíva Trnava
5. FC Tescoma Zlín
6. SK HS Kroměříž
7. FK Fotbal Třinec
8. Výběr OFS Zlín
9. TJ Spartak Myjava
10. SK Baťov 1930
starší přípravka pořadí:
1. FC Zbrojovka Brno
2. FC Tescoma Zlín
3. FK Lokomotíva Trnava
4. FK Fotbal Třinec
5. FC Vítkovice 1919
6. TJ Spartak Myjava
7. MFK Dubnica nad Váhom
8. SK HS Kroměříž
9. SK Baťov 1930
10. TJ Olympia Bruntál
 Milan PlesAr,  
 prezident turnaje

TECHNICKÉ  SLUŽBY  
OTROKOVICE


