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Cyklodoprava ve městě a okolí kvalitněji
Otrokovice se dlouhodobě hlásí
k podpoře cyklistické dopravy.
Týká se to jak budování cyklostezek ve městě a snaha o ještě
lepší podmínky pro cyklisty či
in-line bruslaře, tak také deklarace této snahy na úrovni spolupráce s ostatními městy, obcemi
a spolky. Proto se Otrokovice
v roce 2011 připojily k Uherskohradišťské chartě a nově ke sdružení Asociace měst pro cyklisty.
Ta upozorňuje na nutnost spojit
města podporující cyklistickou
dopravu. „Chceme se aktivně
podílet na naplňování jednotlivých opatření Cyklostrategie
a společnými kroky dosáhnout
vyváženého podílu mezi automobilovou, cyklistickou, veřejnou a pěší dopravou. Řadu kroků
ve městě jsme již realizovali:
dobudována je frekventovaná
cyklostezka podél Baťova kanálu, síť tras pro cyklisty ve městě,
pracujeme na cyklostezce Otrokovice–Zlín,“ řekl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
Otrokovická část regionální
cyklostezky č. 471 Otrokovice–Zlín je nyní ve fázi, kdy je
požádáno o stavební povolení.
„V průběhu stavebního řízení
mohou vyplynout připomínky
účastníků řízení, které by se zapracovaly do projektu pro provedení stavby. Pak bude následovat
výběr dodavatele,“ uvedla pracovnice Odboru rozvoje a sprá-

vy majetku Městského úřadu
Otrokovice Alena Lacigová,
která má na starosti tuto investici
města. Zahájení stavby cyklostezky je plánováno na jaro příštího roku, dokončení na podzim
příštího roku.
Handicap v délce cyklostezek
intenzivně odstraňuje i město
Zlín. Zaměřuje se především
na dokončení páteřní cyklostezky spojující Zlín s Otrokovicemi.
„Pokud chceme možnosti cyklodopravy zlepšit, dokončení tohoto záměru je prostě nutností,“ nezastírá 1. náměstek primátora Jiří
Kadeřábek. I on potvrdil, že vše
směřuje k tomu, že mezi městy
bude možné dorazit bezpečně
na kole na podzim příštího roku.
Nejnověji byl dobudován úsek
Louky–OBI–Malenovice, zahrádky, který navázal na již postavenou cyklostezku podél řeky
Dřevnice od Intersparu k mostu
v Loukách. Další důležitou trasou, která je v hledáčku cyklistů
i in-line bruslařů, je čtyřapůlkilometrový úsek od Otrokovic
do Kvasic podél Baťova kanálu.
Investorem je Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní
cesty na řece Moravě. Stavět
by se měl rovněž příští rok, dokončit v roce 2015. Cyklostezka směrem na Bělov je podle
všeho časově nejvzdálenějším
projektem – měla by navazovat
na „kvasickou část“, pravděpo-

dobně po jejím dobudování. Bělovský starosta Jiří Přecechtěl informoval, že potřebné pozemky
má obec k dispozici, projektová
dokumentace je také připravená.
Peníze na stavbu cyklostezky by
obec ráda získala z dotací, v současné době ale není vhodný dotační titul.
* Signatáři Uherskohradišťské
charty společně usilují o zvýšení podílu cyklistické dopravy
na dělbě přepravní práce, odstraňování míst a úseků s vysokým
rizikem dopravních nehod cyklistů, odstraňování bariér cyklistické dopravy, zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol,
realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy
a do práce, zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím
obyvatelům, tak návštěvníkům,
rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která
vedou ke zdokonalení a rozšíření
cykloturistiky.
* Asociace měst pro cyklisty má
plnit úkoly, vyvíjet iniciativy
a úzce spolupracovat s národním
cyklokoordinátorem, se Svazem
měst a obcí ČR a s vládními orgány a institucemi, realizovat
projekty a informační kampaně,
provádět vzdělávání v oblasti
plánování rozvoje cyklistické dopravy a městské mobility a řadu
dalších činností.

Anna Novotná

úvodní slovo
Vážení SPOLUOBČANÉ ,
prázdniny jsou v plném proudu, užíváme si slunečných dnů a volna stráveného v kruhu našich
nejbližších. Přesto, že bychom měli být pozitivně
naladěni, nemohu nevzpomenout ničivé povodně, jejichž následkům ještě v těchto dnech čelí
řada měst a obcí v Čechách. Přiznám se, že když
se někde voda vylije ze svých koryt, doslova mě
zamrazí. Jako Baťovan mám ještě dnes v živé
paměti situaci před šestnácti lety, kdy jsme také
po Bahňáku jezdili na loďkách. Zkáza, kterou s sebou voda přinesla, byla zdrcující. Mnoho obyvatel Otrokovice opustilo, jiní ještě několik měsíců
a v řadě případů i několik let obnovovali to, co léta
předtím budovali. Stejně na tom jsou dnes statisíce
lidí, rodiny s dětmi i senioři v Čechách. S následky
ale lidé bojují společně a statečně.
Opět se zvedla vlna solidarity. Lidé prostřednictvím veřejných sbírek pomáhali finančně i ma-

teriálně. Města a obce se ve velké míře přidaly se
svými příspěvky a Otrokovice se k této snaze pomoci přidaly rovněž. V zastupitelstvu města jsme
schválili poskytnutí 300 000 korun, které budou
rozděleny rovným dílem mezi obce Hořín, Rudník
a město Protivín. Dalších 200 000 korun půjde
na zajištění týdenního táborového pobytu pro 41
dětí z Kralup nad Vltavou. V srpnu si tak alespoň
část dětí z rodin, které byly nejvíce zasaženy povodněmi, odpočine a načerpá nové síly v kolektivu
svých vrstevníků pod vedením pracovníků Domu
dětí a mládeže Sluníčko, který tábor zajišťuje.
Sami máme v paměti, jak moc nám pomohly
projevy solidarity v roce 1997, a to jak morálně,
tak také finančně. I po letech bych rád poděkoval
všem, kdo nezištně pomohli, a vzkázal jim, že i my
jsme připraveni podat pomocnou ruku.


Mgr. Jaroslav Budek, starosta Otrokovic

První pneu v novém závodě

Slavnostní okamžik. První radiální traktorovou pneu-

matiku vyrobenou v nové provozovně pokřtili 2. července zástupci firmy Mitas a také hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák. Společnost začala výstavbu nového závodu vloni v srpnu a nedávno získala povolení ke zkušebnímu provozu. „První pneumatika je stejně jako maturita
významný krok do života nové továrny. Nyní stěhujeme
a repasujeme technologie a do konce roku pojede nová
hala naplno,“ uvedl ředitel otrokovického závodu Mitas
Josef Křemeček. Stěhování výrobního zařízení z haly Mitas umístěné v areálu Continental Barum začalo v červnu,
dokončeno má být v prosinci. V hale se budou vyrábět radiální zemědělské pneumatiky, které mohou vážit až 400
kilogramů. Kromě zachování pracovních míst v Otrokovicích přináší přestěhování do TOMY další výhodu: uleví
dopravě se ve městě díky tomu, že jak skladovací, tak nově
i výrobní prostory jsou v areálu TOMY. V budoucnu by
pak měl nákladní dopravu odklonit z ulice Nerudovy podjezd pod železniční tratí. (ano), foto: Anna Novotná
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aktuálně z města
Úpravy obecně závazných vyhlášek města

Zastupitelstvo města Otrokovice schválilo na červnovém zasedání změnu čtyř obecně závazných vyhlášek (OZV). Ve většině případů šlo pouze o drobné úpravy vyplývající ze zákona.
V OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol města, došlo k úpravě názvů ulic tak, aby korespondovaly se základními registry. Nově pak budou osady Buňov a Terezov patřit
do školského obvodu ZŠ Mánesova (dříve ZŠ T. G. M.). Důvodem je lepší dostupnost při dojíždění autobusem, který zpravidla
zastavuje na autobusovém nádraží na Bahňáku. Zrušeny budou
části OZV o Městské policii Otrokovice, které jsou upraveny
zákonem, například o obecní policii, či vnitřním řádem. OZV
o opatřeních proti světelnému znečištění ve městě nově vychází
ze zákona o obcích. Nový zákon o ochraně ovzduší, ke kterému
se OZV vztahovala dosud, již neobsahuje zmocnění pro regulaci
světelného znečištění. Podněty občanů vedly zastupitele k doplnění OZV o veřejném pořádku v částech souvisejících s rušením nočního klidu. Zdůrazněno je, že ačkoliv mohou venkovní
akce trvat až do 1. hodiny ranní a akce uvnitř budov až do 3
hodin, pokud není Radou města Otrokovice rozhodnuto jinak,
neznamená to, že v tuto dobu mohou být překračovány hlukové
limity. „V minulosti jsme tyto situace řešili s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně, která měřila dodržování hlukových limitů.
Bohužel, tato spolupráce byla málo efektivní. Rozhodli jsme
se proto zakoupit městské policii certifikovaný a kalibrovaný
zvukoměr. Proškolení strážníci tak od poloviny června monitorují případy, kdy si občané stěžují na rušení nočního klidu.
Změřením hladiny hluku můžeme stanovit, zda se jedná o stížnost oprávněnou, či nikoliv,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav
Budek. 
(kru)

Město má za sebou už tři postřiky proti komárům

Už třikrát muselo kvůli přemnoženým komárům vyjet auto se
speciálním postřikem. Zasáhnout dospělce komárů v místech jejich největšího výskytu se snažilo 19. června, 2. července a 18.
července, podle potřeby ale ještě zasáhne. „Prostorový postřik,
který vytváří oblak kapének obsahujících insekticid, je proti komárům vysoce účinný a rychlý. Ihned po aplikaci jsou omráčeni
a následně usmrceni. Při tomto zásahu je minimálně ohroženo životní prostředí,“ poznamenala mluvčí otrokovické radnice Lenka
Krupková. Dodala, že v minulých letech se často v závěsu za postřikovým autem pohybovaly děti na kolech a vozidlo sledovaly.
Byly tak v intenzivním mraku postřiku. „Přestože je postřik pro
člověka neškodný, nedoporučujeme bezprostřední kontakt,“ upozornila mluvčí. Jedna aplikace postřiku vyjde město na 20 tisíc
korun. Účinný je na dospělce komárů při přímém zásahu. (ano)

Lidé se na poliklinice svezou novým výtahem

Od konce června pomáhá návštěvníkům Městské polikliniky
Otrokovice dostat se na pracoviště úřadu práce nad lékárnou
nový osobní výtah. Investice 1,4 milionu korun usnadní přístup
především imobilním osobám a osobám se sníženou schopností
pohybu. „Do druhého patra byl do současné doby přístup především po schodech. Jen částečně umožňoval přepravu osob starší
nákladní výtah. Jeho konstrukce však nedovolovala přepravu
občanů na větších invalidních vozících a užívání bylo navíc
možné pouze s obsluhou. Vzhledem k tomu, že pracoviště úřadu
práce, oddělení sociálních dávek a podpory navštěvují ve velkém množství občané s omezenou schopností pohybu a starší
občané, bylo nutné přistoupit k rekonstrukci. Některým z nich
totiž schody do druhého podlaží činí velké problémy, a často
jsou dokonce nepřekonatelnou překážkou,“ přiblížil důvody rekonstrukce ředitel Městské polikliniky Otrokovice Jiří Ondráš.
Nyní výtah disponuje moderními prvky včetně plně automatických dveří, což zajistí občanům větší pohodlí. „I přesto, že mezi
některými lidmi vzbuzovala tato investiční akce diskuse nad její
potřebností, jsem rád, že se dokončila a nový výtah může sloužit
těm, kteří to potřebují,“ uvedl ředitel polikliniky. Vstup do objektu a přístup k výtahu jsou vedle nákladní rampy lékárny ze
strany od parku před poliklinikou. 
(kru)

Železné schodiště je opět bez rzi

Desítky let propojovalo konec sídliště Trávníky a horní část
Kvítkovic železné schodiště. Zub času ovšem způsobil zrezivění a další opotřebení. Přesto, že se jedná o nenápadnou
spojku mezi fotbalovým hřištěm a autobazarem, propojující
ulice Zlínskou a Bartošovu, využívají ji denně desítky občanů. Otrokovičtí radní se proto rozhodli pro rekonstrukci
schodiště a v rozpočtu města na tuto akci vyčlenili 330 tisíc
korun. Ocelové schodiště splňuje všechny příslušné normy,
ale především má být bezpečnější a komfortnější oproti předchozímu stavu.
(red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Sportovci dostanou na činnost 7 milionů
Co do sumy peněz nejvyšší
v historii města je dotace
otrokovické radnice na činnost sportovních klubů
a organizací. Sedm milionů
korun, což je o dva miliony
více než loni, bude rozděleno mezi dvaadvacet žadatelů.
Dotace je vázána na úhradu nákladů spojených se
zajištěním licencovaných
trenérů, rozhodčích, dopravu na sportovní utkání,
mítinky či akce, ale i opravy a údržbu majetku, nájemné, energie či materiálně technické zabezpečení,
kterým se chápe především
sportovní vybavení. „Až
na drobné výjimky všichni
žadatelé pracují s mládeží,
což je pro nás důležitý ukazatel. V úvahu bereme také
rozsah sportovní činnosti,
její náročnost a také spoluúčast samotných sportovců
na jejich aktivitě. V každém
případě je podpora sportu
důležitou součástí prevence negativních jevů dnešní
společnosti jako jsou alkohol, drogy, kouření, závislost na hracích automatech
či šikana,“ přiblížil starosta
města Otrokovice Jaroslav
Budek. Tradičně nejvyšší
dotace připadá TJ Jiskra
Otrokovice, která zaštiťuje chod třiadvaceti oddílů.
„I když jsme očekávali vyšší navýšení, patří se přesto
za podporu financování
sportu městem vyjádřit poděkování. Bez tohoto zdroje
bychom stěží dodrželi stávající úroveň sportu v Otrokovicích,“ uvedl ředitel
TJ Jiskra Zdeněk Janda.

Organizace

Dotace na
činnost 2013

TJ Jiskra Otrokovice

3 977 700

FK PANTHERS
Otrokovice

832 500

FC Viktoria
Otrokovice

823 300

SK Baťov 1930, o. s.

712 100

TOM 1419 Otrokovice

111 400

SDH Kvítkovice

87 000

TRI MAX sport team

80 000

Speedskating club
Otrokovice

50 000

ŠSK při ZŠ Mánesova

30 000

TOM 1412 Otrokovice

36 400

SK ARNOLD CLUB 35 400
Otrokovice
Model klub Otrokovice 31 300
Jezdecký klub RAMIR
Moravskoslezský
nologický svaz

30 000

ky- 30 000

Tenis Trávníky
Otrokovice

30 000

SK westernové střelby 27 500
Otrokovice
Junák – svaz skautů
a skautek ČR

20 000

Jezdecký klub Zlín

15 000

ZAMHL

10 000

TOM 19153
OYATE WOAPE

9 000

Tvrdá horská cyklistika

7 600

UK Zlín

4 300

Celkem

7 000 000

Otrokovice jsou v porovnání
s obdobně velkými městy
na poli sportu mimořádně
aktivní. Kromě dotací na činnost podporují samostatně
ve výši téměř 200 tisíc korun také akce mezinárodního
významu jako je každoroční
Mezinárodní atletický mítink, Moraviaman, Bohemia
Word Cup, Otrokovický in-line pohár a jiné. Jedinečný
je také projekt Zdravý pohyb
do škol, na který je pro rok
2013 vyčleněno necelých
400 tisíc korun. „Práce s dětmi a pohybová aktivita od útlého věku je dobrou cestou
pro budování zdravého životního stylu. Děti mají možnost za odborného vedení
sportovat, učit se základním
pohybovým dovednostem
a objevovat, co je baví. Pokud budou mít o sport zájem,
mohou volně přejít do některé ze sportovních organizací a pilovat své dovednosti
v jednotlivých disciplínách
toho kterého sportu,“ přiblížil otrokovický místostarosta
Milan Plesar.
Otrokovická
radnice
v roce 2013 podpořila sport
částkou 8 607 500 korun
a kromě dotací na činnost
zahrnuje již zmíněný projekt
Zdravý pohyb do škol, akce
mezinárodního
významu
a jednorázové akce, oceňování nejlepších sportovců,
trenérů a kolektivů i téměř
milionovou
mimořádnou
finanční podporu z výtěžku
města Otrokovice ze zákonného odvodu z loterií a jiných hazardních her.
Mgr. Lenka Krupková,
 tisková mluvčí Otrokovic

Muzikál Naše ulička – jeden z projektů podpořených městem
Město rozdělilo mladým talentům 50 tisíc korun. Podpořilo
dva projekty, přičemž letos
obdrželo pět žádostí týkajících
se umělecké oblasti a tři žádosti v oblasti sportu. Letos byly
podpořeny dva projekty: muzikál Naše ulička Matěje Tauše,
jehož premiéra se konala v Otrokovické BESEDĚ 15. června
a který sklidil u diváků velký
ohlas, a další podporu získal
projekt Jakuba Vernera, který
pracuje s grafickým tabletem
sloužícím ilustrátorům, animátorům a dalším lidem pracujícím s počítačovou grafikou.
„Jsme rádi, že po delší době
přišly žádosti o grant také z oblasti umění. Dříve jsme dostávali žádosti především z oblasti
sportu. Je to také aktivitou
radnice, která oslovila ředitele

Ruku v ruce. Matěj Tauš a Aneta Poláchová v Naší uličce – muziká-

lu o lásce, která často bolí, ale bez které nejde žít. Muzikál se vypraví
také na pódia v okolí Otrokovic, například do Malé Scény ve Zlíně.
Hrát se má i v Praze. 
Foto: Anna Novotná

základních škol, středních škol,
gymnázia, ZUŠ, aby informovali děti a jejich rodiče o této

možnosti,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková. 
(red)

Vodní elektrárna už má licenci a připojení k síti
Přímo skokově se má zlepšit
vzhled příjezdu do Otrokovic
směrem od Bělova. V místech,
kde byla jen přehrazená nádrž
roky rozestavěné malé vodní
elektrárny, se v červnu dokončila
elektrárna nová. Hotovy jsou stavební práce i instalace technolo-

gií. Nyní je elektrárna ve zkušebním provozu. „Máme už licenci
Energetického regulačního úřadu
a jsme už i připojení k síti,“ uvedl
investor Lubomír Marták. Předpokládaná kolaudace malé vodní
elektrárny Bělov je na podzim.
Instalovaný výkon elektrárny je

1,6 MW. „Skutečný výkon bude
závislý na tom, zda se podaří
schválit nový manipulační řád
jezu Bělov s předpokládaným
nadržením hladiny řeky Moravy
tak, jak je uvedeno ve stavebním
povolení, tj. na úroveň 184,10 m
n. m.,“ dodal investor. 
(ano)
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z jednání Rady města Otrokovice

Z jednání Rady města 10. 6. 2013

Rada města se při červnovém jednání zabývala celkem 45 body programu, ke kterým
přijala usnesení. Všechna tato usnesení
jsou veřejnosti k dispozici na internetových
stránkách města www.otrokovice.cz v sekci
Dokumenty města.
Rada města Otrokovice schválila
ve funkci zřizovatele základních škol Výroční zprávy a výsledek hospodaření ZŠ
T. G. Masaryka, ZŠ Mánesova a ZŠ Trávníky za rok 2012. Radní dále schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky v režimu otevřeného řízení na služby s názvem „Zpracování územního plánu
Otrokovic.“ Rada města následně schválila
ve funkci jediného společníka městských
s. r. o. dodatky k pracovním smlouvám
všech čtyř ředitelů společností TEHOS,
Technické služby Otrokovice, Městská poliklinika a Otrokovická BESEDA. Radní se
poté seznámili s Výroční zprávou Městského úřadu Otrokovice a Závěrečným účtem
města Otrokovice. Rada města schválila
také poskytnutí a rozdělení grantů pro mimořádně talentovanou mládež v celkové
výši 50 000 korun. Ve zbytku jednání se
radní zabývali, kromě jiného, pronájmy
městských bytů, nájmy městských pozemků
a věcnými břemeny na pozemcích ve vlastnictví města Otrokovice.

Z jednání Rady města 24. 6. 2013

Rada města Otrokovice na posledním
předprázdninovém jednání projednala 54
bodů programu, 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 příkaz k obchodování na burze aneb limitní cenu nákupu
elektřiny. Dále schválili Výroční zprávu
SENIORU Otrokovice, Mateřské školy
Otrokovice a DDM Sluníčko Otrokovice. Radní dále vzali na vědomí stanovení
úplaty pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Otrokovice pro následující
školní rok ve výši 49,8 % skutečných
nákladů (ty činí 1 183 korun), úplata
stanovená radními je ve výši 590 korun
za jedno dítě při celodenní docházce.
Rada města Otrokovice schválila čerpání příspěvku na pokrytí ztráty Otrokovické BESEDY ve 3. čtvrtletí ve výši
2 909 500 korun. Radní poté neschválili
výjimku z obecně závazné vyhlášky města
o veřejném pořádku žadatele na akci HAVANA CLUB SUMMER NIGHT, která
se uskuteční 3. 8. 2013 v areálu Rybárny
na Štěrkovišti. Radní následně souhlasí,
aby město Otrokovice ve spolupráci s odbornými státními složkami památkové

péče zpracovalo a podalo návrh ministerstvu kultury ČR na prohlášení hotelu Společenský dům za kulturní památku ČR.
Rada města se poté zabývala a následně
schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky v režimu otevřeného řízení na tři projekty: „Zateplení ZŠ
T. G. Masaryka,“ „Zateplení ZŠ Trávníky“ a „Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ
T. G. Masaryka.“ Rada města poté schválila jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu stavební práce
„Rekonstrukce dětského dopravního hřiště Trávníky.“ Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka uchazeče LAVASTA, s. r. o. z Vizovic. Rada města vyhodnotila a schválila jménem zadavatele
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Monitoring životního prostředí
ve městě Otrokovice.“ Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
ENVItech Bohemia s. r. o. z Prahy 6. Radní se dále mimo jiné zabývali stanovisky
města Otrokovice ve správních řízeních,
nájmy na městské byty a nebytové prostory ve vlastnictví města Otrokovice a také
věcnými břemeny na pozemcích města.

Ing. Milan Plesar,


Máte již vyměněný řidičský průkaz?
Neodkládejte výměnu řidičského
průkazu na poslední chvíli! S blížícím se koncem stanoveného
termínu pro výměnu řidičských
průkazů lze očekávat zvýšený
zájem řidičů a delší dobu pro
odbavení. Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004 je nutno vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013. Více
než 1 700 otrokovických řidičů
však s výměnou svého řidičského průkazu nespěchá. Výmě-

ny řidičských průkazů provádí
obecní úřad obce s rozšířenou
působností příslušný podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Pro výměnu je
nutné předložit jednu barevnou
nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech
3,5x4,5 cm, stávající řidičský
průkaz a doklad totožnosti.
Žádost o vydání řidičského průkazu se vyplňuje přímo
u přepážky. Zákonná lhůta pro

vydání nového ŘP je do 20 dnů
od podání žádosti, a jelikož se
jedná o povinnost z platné právní
úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP (v rámci povinné
výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5
pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven
správní poplatek 500 Kč.

Ing. Martin Straka,

vedoucí oddělení

evidence řidičů

Pravidelné prohlídky řidičů a dopravně psychologické vyšetření od 1. 7.

Inzerce

Od 1. 7. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 101/2013 Sb., který
mimo jiné upravuje povinné lékařské prohlídky řidičů „amatérů“. Novela přináší změnu věkového limitu pro první povinnou
lékařskou prohlídku neprofesionálních řidičů z dosavadních 60
na 65 let. Toto vyšetření u praktického lékaře může řidič absolvovat nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 let a nejpozději v den
dovršení. Další lékařská prohlídka ho čeká v 68 letech a poté
každé 2 roky. Více informací
o aktuálních změnách popsala
dopravní psycholožka a členka
Asociace dopravních psychologů
PhDr. Janka Kolářová.
Mají řidiči-senioři povinnost
podstoupit i dopravně psychologické vyšetření?
Ne, takovou povinnost zákon
neukládá. Ale pokud se řidič léčí
s nějakým onemocněním, které
je závažnější povahy a může mít
dopad na centrální nervovou soustavu a tedy i na způsobilost řídit
motorové vozidlo, může praktický lékař požadovat, aby takové
vyšetření řidič podstoupil. Posou-

zení zdravotní způsobilosti řidiče
– seniora není vůbec jednoduchá
záležitost. Víme, že schopnosti
potřebné pro řízení motorových
vozidel s věkem slábnou. Pokud
nedosahují určité úrovně, je v zájmu všech, jak řidiče, tak i ostatních účastníků silničního provozu, aby takový řidič již motorová
vozidla neřídil.
Senioři často argumentují tím,
že si potřebují zajet pouze k lékaři nebo nakoupit…
Samozřejmě, na to pamatují
i naše zákony a lze využít zápisu
tzv. harmonizovaných kódů do řidičského průkazu, které omezí
platnost řidičského oprávnění
např. na okruh 20 km od bydliště,
aby si mohl občan zajet k lékaři,
na nákup apod., tedy se pohyboval pouze v prostředí, které je
mu důvěrně známé. Zápisem harmonizovaných kódů v řidičském
průkazu můžeme vyloučit i jeho
řízení na dálnici nebo v noci.
A co řidiči každého věku, kteří
se dopouštějí dopravních přestupků opakovaně nebo řídí pod
vlivem návykových látek?
Dosud museli podstoupit lékař-

ské a dopravně psychologické
vyšetření řidiči, kteří dosáhli 12
bodů, tedy tzv. vybodovaní řidiči.
Často se přitom jednalo o méně
závažné přestupky. Na druhou
stranu vyšetření nemuseli podstupovat řidiči, kteří se dopouštěli
závažných dopravních přestupků
a řídili pod vlivem návykových
látek. Od 1. 7. 2013 musí před
vrácením řidičského oprávnění
podstoupit dopravně-psychologické vyšetření všichni žadatelé,
jimž byl uložen zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení jako
trest za trestný čin, dále ti, kterým
byl ve správním řízení uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu
řízení za přestupek na 6 a více
měsíců.
V  případě jakýchkoliv nejasností ze strany řidičů, jejich zaměstnavatelů nebo lékařů jsou
akreditovaní psychologové připraveni poradit. Seznam akreditovaných dopravních psychologů je k dispozici na webových
stránkách ministerstva dopravy
(www.mdcr.cz) nebo na odděleních evidence řidičů příslušných
Městských úřadů. 
(red)

Jednou z dopravních psycholožek v Otrokovicích je PhDr. Janka Kolářová. Řidiči profesionální, vybodovaní, po zákazu činnosti, případně senioři, kteří sice takovouto povinnost nemají, ale rádi by vyšetření absolvovali najdou její pracoviště v průmyslovém areálu TOMA, a. s., b. 014b (na hlavní bráně, při
vjezdu do areálu). Výsledek vyšetření obdrží řidič ihned po jeho ukončení. K dopravně-psychologickému vyšetření je nutné objednání na tel. č. 602 511 304 nebo přes e-mail: j.kolarova@volny.cz.

místostarosta města Otrokovice

Město navštívil
súdánský památkář

Hassan Hussein Idris, emeritní generální ředitel súdánské Národní
korporace pro památky a muzea,
byl v polovině června milým hostem Otrokovic. Navštívil ZŠ Trávníky a zúčastnil se slavnostního
oběda s vedením města. „Velmi
si vážím podpory místních obyvatel i vedení vaší samosprávy naší
vesnici Wad Ben Naga. Pomoc při
výstavbě vodovodního systému je
velmi významná, za což obyvatelům i vedení města děkuji. Dík
patří i Pavlu Onderkovi, který má
na starosti výzkum ve Wad Ben
Naga. Byl jsem se podívat ve škole, jejíž žáci posílají pomoc našim
dětem. Těším se na budoucí spolupráci, protože zdejší lidé jsou
velmi přátelští a pozorní. Plánujeme nyní s vaší pomocí možnost
více rozvíjet vzdělávání našich
dětí. Rádi bychom, aby spolupráce mezi Súdánem a Českou
republikou pokračovala, aby lidé
z České republiky přijeli i k nám
do Súdánu a naopak. Otrokovice
jsou těmi, kdo tuto spolupráci nastartoval a já doufám a budu velmi šťastný, když se to bude dařit
i do budoucna,“ řekl Hassan Hussein Idris.
(red)

okénko starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi v dnešním okénku
malé ohlédnutí za hospodařením našeho města v loňském
kalendářním roce. Krátce před
nástupem prázdnin jsme v zastupitelstvu projednávali závěrečný účet města za rok 2012.
Tento rozsáhlý dokument bilancující hospodářskou činnost
a hodnotící hospodaření města
a jeho příspěvkových organizací i obchodních společností
jsme přijali s výrokem bez
výhrad. K tomuto výroku nás
vedlo především zpětné ohlédnutí za hospodařením, které
hodnotíme jako příznivé.
Město hospodařilo s celkovými příjmy 299,949 milionu
korun, což odpovídá 96,5 %
schváleného rozpočtu. Také
výdaje se díky důslednému dodržování Pravidel pro čerpání
rozpočtu udržely na 299,500
milionu korun, což představuje přebytek ve výši 449 tisíc
korun. Přestože v oblasti investic došlo ke snížení o 118
milionů korun proti předchozímu roku, kdy byly naopak
nejvyšší v historii, podařilo se
město rozvíjet. Největší loňskou investicí byla revitalizace
severovýchodní části náměstí
3. května za 17,7 milionů korun. Kromě toho probíhaly také
dokončovací práce na Sportovním areálu Baťov či rekonstrukce stoupaček a bytových
jader v domě pro seniory. Dále
bylo dokončeno 32 investičních akcí, jejichž rozpočet nedosáhl jeden milion korun. Šlo
o rekonstrukce chodníků, dětská hřiště, parkoviště, osvětlení
města, zastávky MHD, úpravy
zahrady mateřské školy a další. V roce 2012 jsme nezatížili
město novými úvěry, naopak

jsme se snažili o snižování dluhu. To se nám podařilo téměř
o 5 milionů korun. V tomto
trendu pokračujeme i v letošním roce a namísto výstavby
nových objektů preferujeme
péči o stávající majetek. V meziročním srovnání došlo v oblasti oprav a údržby stávajícího
majetku k navýšení prostředků
o více než 4 miliony korun.
Město Otrokovice zřizuje
šest příspěvkových organizací. Jde o tři školy základní,
mateřskou školu, Dům dětí
a mládeže Sluníčko a sociální
organizaci SENIOR, které hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a město na jejich provoz
přispívá ročně částkou ve výši
44 milionů korun. Město také
vlastní 100% podíl základního
kapitálu obchodních společností TEHOS, Technické služby Otrokovice, Otrokovická
BESEDA a Městská poliklinika Otrokovice.
Nedílnou součástí tohoto
dokumentu je také zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
a ověření účetní závěrky města za rok 2012, která uvádí,
že účetnictví podává věrný
a poctivý obraz o hospodaření
města.
Toto je tedy stručné ohlédnutí za hospodařením roku
předcházejícího. Z výsledků
výše uvedených je patrné, že
se snažíme město nezadlužovat a naopak postupně snižovat úvěrové zatížení. Zároveň
však chceme dbát o přiměřený
a harmonický rozvoj našeho
města tak, aby Otrokovice
i nadále byly městem s dobrou
adresou. Přeji všem hezký den.

Mgr. Jaroslav budek,

starosta Otrokovic
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Zahrádkářům se den dětí vydařil

Také letos uspořádali zahrádkáři z ČZS Radovánky Den pro
děti. Osmnácti pohádkovými
stanovišti prošlo 360 dětí. Každé dítě dostalo různé drobnosti
a ocenění za účast v soutěžích.
Odpoledního programu s country kapelou se zúčastnilo 1 100
návštěvníků. Opékaly se buřty
a také se zpívalo.
Takovou akci bychom nemohli uspořádat bez našich stálých dárců, kterým chceme moc
poděkovat a doufáme, že i příští
rok budou tak štědří jako letos.
Za sponzorování Dne pro děti
děkujeme: městu Otrokovice
a panu starostovi, firmám AAA
Auto, Robinco Zlín, Kooperativa, PipeLife, Zemont, Řeznictví Zbořil, GE Money Bank,
Forizoi, Pekařství Topek, Tass,

Vokno, Rim, TSO, Montema,
Fasády Zlín, Pizzerii Vassallo,
Jednota SD Zlín, obci Žlutava
a jejímu starostovi, hejtmanovi
MVDr. Mišákovi, poslankyni
PČR M. Strnadlové, poslankyni
EP JUDr. O. Sehnalové, Veterinární klinice MVDr. Mac,
Ing. Esmě Opravilové, člence
Zastupitelstva ZK Ing. D. Butnikošarovské, poslanci PČR
RNDr. V. Kmoníčkovi, náměstku hejtmana I. Mařákovi.
Také děkujeme všem zahrádkářům a jejich přátelům, kteří tuto
akci zorganizovali a při které
jsme dokonce získali 2 330 korun pro kroměřížský Klokánek.
Zveme všechny na příští den
dětí v roce 2014. J. Šedivá,
 ZO ČZS Radovánky
 Foto: Martina Fojtíková

Sobotní pohoda v otrokovickém přístavišti

Strávit příjemné odpoledne s programem v přístavišti či při cenově zvýhodněných projížďkách lodí Morava využily 22. června stovky lidí při akci „Po Baťově kanálu s Českým rozhlasem“.
Návštěvníky akce čekalo vystoupení Louis Armstrong revivalu,
který vystřídala otrokovická Imortela a zlínský Hazard. Nevšední
umístění pódia na bývalém tanečním parketu mezi stromy dopřálo lidem příjemný stín. Milým zpestřením byly havajské taneční
prvky v podání Domu dětí a mládeže Hranice. Tanečnice upozorňovaly na blížící se Otrokovické letní slavnosti. Odpoledne spolupořádal Český rozhlas Brno, Baťův kanál, město Otrokovice
a Otrokovická BESEDA v rámci Evropského dne hudby.  (red)

Bezplatné semináře pro osoby pečující
o seniory, nemocné či zdravotně postižené
V rámci komunitního plánování
sociálních služeb na Otrokovicku bylo na pracovní skupině
Senioři vydefinováno jako prioritní téma na rok 2013 Podpora
osob pečujících o osoby blízké.
Jako nejvhodnější způsob podpory pečujících osob byly zvoleny vzdělávací kurzy pro osoby
pečující o seniory, nemocné či
zdravotně postižené, které jsou
bezplatné a které přímo reagují na potřeby pečujících osob.
Náplní kurzů je podpora osvěty
a informovanosti, ale i praktický
nácvik potřebných dovedností.
Kurzy jsou realizovány ve spolupráci se SENIORem Otrokovice,
Charitou sv. Anežky Otrokovice, popř. externím odborníkem.
Příprava vzdělávání započala
v březnu, kdy bylo realizováno
rozsáhlé dotazníkové šetření,
díky němuž byly zjištěny konkrétní potřeby pečujících osob
a rovněž také kontakty na pečující osoby, jež se chtěly kurzů zúčastnit. Na základě získaných dat
byl vytvořen vzdělávací program
Podpora pečujících osob, který
sestává ze čtyř bloků teoretických přednášek a dvou nácvikových praktických seminářů zaměřených na problematiku péče

o člověka upoutaného na lůžko.
V pondělí 15. dubna proběhl
první bezplatný seminář, který
se týkal sociálního poradenství.
Účastníci semináře se dozvěděli
praktické rady, jak a kde žádat
o příspěvek na péči či o službu
sociální péče. Byli seznámeni s přehledem dávek, na které
mají nárok, a získali i informace o možnostech úprav bytu
pro zlepšení péče a možných
příspěvků, které lze na úpravy
využít. Semináře se zúčastnilo
celkem 31 osob a většina projevila zájem zúčastnit se dalších
seminářů.
V pondělí 3. června se uskutečnil v Charitním domově
Charity sv. Anežky Otrokovice
druhý bezplatný seminář, který
byl pojat oproti minulému více
prakticky, a to na nácvik péče
o člověka upoutaného na lůžko
a poskytnutí první pomoci. Součástí semináře byla i prezentace
řady kompenzačních pomůcek
doprovázená ukázkou jejich
praktického využití. Semináře
se zúčastnilo celkem 26 osob.
Na konci semináře zazněla ne-

jedna slova chvály a poděkování. Z vyhodnocení dotazníků
zpětné vazby vyplývá, že všichni
byli s průběhem semináře velmi
spokojeni a přítomní projevili
zájem zúčastnit se dalších podobně zaměřených kurzů.
Třetí bezplatný seminář,
na téma Jaké jsou projevy demence, jak pečovat o člověka
s demencí, se uskuteční 9. září
od 16 do 18 hod. v SENIORU
C. Lektorem semináře bude
MUDr. Konečný (psychiatr, psychoterapeut, adiktolog).
Na jednotlivé semináře – viz
další nabídka – se můžete přihlásit e-mailem: hrabalova@
muotrokovice.cz,
telefonicky: 577 680 403 nebo osobně
na MěÚ Otrokovice, 2. budova,
2. patro, kancelář 220. Pozvánky, prezentace, fotografie a zápisy ze seminářů najdete na webu
města v sekci Komunitní plánování sociálních služeb (Aktuality) a projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS (Workshopy
a Ostatní). 
Ing. Michaela Hrabalová,
Odbor sociální MěÚ Otrokovice

Přehled bezplatných seminářů v rámci projektu "Podpora pečujících osob" určených pro osoby pečující o
seniory, nemocné nebo zdravotně postižené
Termín konání

Tématický okruh

Lektor

Místo konání

9. září 2013
16:00 - 18:00

Jaké jsou projevy demence, jak pečovat o
člověka s demencí

MUDr. Konečný

SENIOR C

14. říjen 2013
16:00 - 18:00

Komunikace a péče o seniory

Mgr. Berková

Doprovázení umírajícího

Mgr. Vlčková

Městský úřad
Otrokovice

Výživa a stravování seniorů

Nutriční terapeut

Shrnutí a výstupy z projektu

Koordináror KPSS

Prostor pro sdílení problémů (supervize)

MUDr. Konečný

11. listopad 2013
16:00 -18:00
9. prosinec 2013
16:00 - 18:00

Městský úřad
Otrokovice
Městský úřad
Otrokovice

Až 1200 Kč za Váš starý
autovrak.
Potvrzení a odvoz zdarma.
Dobrotice. Tel.: 776719631

Inzerce

Na jednotlivé semináře se můžete přihlásit e-mailem: hrabalova@muotrokovice.cz nebo telefonicky: 577
680 403 nebo osobně na MěÚ Otrokovice, 2. budova, 2. patro, kancelář 220. Po přihlášení Vám budou
zaslány podrobnější informace.

Orient show v kulturním domě

Potřebujete vyřešit spor v rodině?
Město Otrokovice vám nabízí možnost využít bezplatně rodinnou mediaci
Co je to rodinná mediace:
Rodinná mediace je forma mimosoudního řešení sporů a konfliktů za asistence třetí strany – mediátora, jejímž výsledkem je
oboustranně přijatelná dohoda. Mediace se účastní obě strany dobrovolně, s cílem vyřešit spor rychle a kultivovaně, a předejít
tak zdlouhavému a emočně náročnému soudnímu projednávání. Výsledkem mediace je písemná mediační dohoda, která
může sloužit jako podklad pro soudní rozhodnutí (smír, nesporný rozvod, úprava práv a povinností k dítěti pro dobu po
rozvodu, výživné apod.) nebo notářský zápis.

Co můžete řešit za pomoci rodinné mediace:








Výchovu nezletilých dětí po rozvodu
Styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
Výživné pro nezletilé i zletilé děti
Výživné pro manžela(ku), kde je předpoklad jeho přiznání soudem
Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti
Vypořádání společného jmění manželů nebo majetkové vypořádání nesezdaných partnerů (za účasti odborníka
na majetkovou problematiku)
Rozhodování o důležitých záležitostech rodiny.

Další informace:
Město Otrokovice realizuje dlouhodobě proces komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku, mj. pro rodiny
s dětmi. V rámci činnosti pracovní skupiny Rodiny s dětmi, do níž jsou zapojeni zástupci neziskových organizací a města
Otrokovice, vyvstalo jako prioritní téma zajištění rodinné mediace. Tato jinak finančně poměrně náročná služba bude tedy pro
zájemce zajištěna městem Otrokovice zdarma (do vyčerpání rozpočtu určeného na rodinnou mediaci). Zájemci o rodinnou
mediaci se mohou obrátit na vedoucí odboru sociálního MěÚ Otrokovice Mgr. Květoslavu Horákovou, tel.: 577 680 428, e-mail:
horakova@muotrokovice.cz, nebo osobně na odboru sociálním, MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1341, Otrokovice.

V sobotu 22. června se Otrokovické BESEDĚ konala velká přehlídka orientálních skladeb. Na show
se představily všechny skupiny orientálního tance
z Otrokovické BESEDY. Hostem večera byl egyptský tanečník žijící v ČR Osama Mimi Farag. Děkujeme všem, kteří se na této show podíleli i vám,
kteří jste nás přišli podpořit. Za fotografie děkujeme
Petru Štěpaníkovi.
Lenka Navrátilová
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Panu Popperovi doručí neočekávanou zásilku. Šest krabic, ze kterých vyleze
šest živých tučňáků, které pan Popper zdědil. Přístupno Vstupné 80 Kč

srpen
31. 8., 10–14 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Den otevřených dveří
Zábavné dopoledne s ukázkami činností zájmových kurzů a možnost přihlášení.
Vstup volný
Kino BESEDA: Filmové léto s BESEDOU
Letní filmová školka (cyklus filmů pro nejmenší)

6. 8., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Příběh žraloka - v českém znění, animovaný, dobrodružný, rodinný
Oscar se následkem velké lži stane pochybným hrdinou. I přesto se právě Oscar
a Lenny stanou dobrými přáteli. Přístupno Vstupné 90 Kč
13. 8., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Rango - v českém znění, animovaný, dobrodružný, western, komedie
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili terárium. Přístupno Vstupné 80 Kč
20. 8., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Spláchnutej - v českém znění, animovaný, dobrodružný, komedie
Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také
pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší společnosti Roddy St.
James. Přístupno Vstupné 80 Kč
27. 8., 10 hod., velký sál Otrokovické BESEDY
Za plotem - v české verzi, animovaný, komedie, dobrodružný, rodinný
Přišlo jaro a zvířátka se probrala ze zimního spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich
domova náhle vyrostla vysoká zelená věc – živý plot.
Přístupno Vstupné 80 Kč
Letní filmová dobrodružství (cyklus filmů pro mládež)

22. 8., 18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
X-Men: první třída - s titulky, akční, dobrodružný, sci-fi, thriller
Proč se z nejlepších přátel stali nepřátelé na život a na smrt? Co předcházelo
okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor X a z Erika Magneto?
Přístupno od 12 letVstupné 80 Kč
29. 8., 18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
Hrdinové z Daranu - s titulky, rodinný
Jednoho dne se Jimmy ztratí na městském tržišti, kde se setká s tajemnou mluvící žirafou jménem Seraf. PřístupnoVstupné 80 Kč
Letní romantická kinokavárna (cyklus romantických filmů)
1. 8., 20 hod., městská kavárna
Anna Karenina - s titulky, romantický, drama
Chtějí se „jen“ svobodně milovat, ale carské Rusko konce 19. století je vůči
podobným excesům velmi netolerantní a umí to dát patřičně najevo.
Přístupno od 12 letVstupné 80 Kč

8. 8., 20 hod., městská kavárna
Pýcha a předsudek - s titulky, romantický, drama
Klasický příběh líčí osudy pěti krásných sester Bennetových, které jejich matka
vede pevnou rukou k životnímu názoru, podle něhož je žena šťastná jedině
tehdy, když se bohatě provdá. Přístupno Vstupné 80 Kč
15. 8., 20 hod., městská kavárna
Nějak se to komplikuje - s titulky, romantický, komedie
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně
odstřihli bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a najednou pochopíte,
že stará láska nerezaví. PřístupnoVstupné 80 Kč
22. 8., 20 hod., městská kavárna
Bídníci - s titulky, drama, romantický
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana propustí na podmínku, netuší, že
za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta.
Přístupno od 12 letVstupné 80 Kč

1. 8., 18 hod., kinosálOtrokovické BESEDY
Poslední vládce větru - s titulky, rodinný, fantasy, dobrodružný,
akční. Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené osudem, když Ohnivý národ ostatním vyhlásí válku. Přístupno od 12 letVstupné 80 Kč

29. 8., 20 hod., městská kavárna
Le Havre - s titulky, romantický, komedie, drama
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice. PřístupnoVstupné 80 Kč

8. 8., 18 hod., kinosálOtrokovické BESEDY
Thor - s titulky, akční, dobrodružný, fantasy
Vládci bohů Odinovi trvalo spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho
arogantní a domýšlivý syn ale dělá všechno proto, aby tuhle rovnováhu narušil.
Přístupno od 12 letVstupné 80 Kč

Připravujeme na září: Koncert – Marek Walarowski Trio (Polsko/CZ),
Taneční odpoledne s Rozmarýnkou, Harmony Tour Michala Pavlíčka

15. 8., 18 hod., kinosál Otrokovické BESEDY
Pan Popper a jeho tučňáci - s titulky, komedie, rodinný

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o.,
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predprodej@
beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej otevřen v Po–Pá 8–12 a 13–18 hod.
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, které lze
využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kulturní pořady
Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo.

Nabídka zájmových kurzů v Otrokovické BESEDĚ pro školní rok 2013/2014
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kalendář významných akcí
27. července, 8.30–18.00 hod., Nový stadion TJ Jiskra Otrokovice
V. I. P. desetiboj – tradiční závody v atletice

23.–25. srpna, sportovní hala Štěrkoviště
JISKRA handball CUP - mezinárodní turnaj v házené žen. Zahájení v pátek
od 16 hodin.

Děti sbíraly hliník pro Charitu, klienti Naděje třídili vršky

také můžou třídit, jako například papír a plasty.
„Třídění odpadu přispívá
nemalou měrou ke zlepšení
životního prostředí. Žáci ze ZŠ
T. G. Masaryka vzali sběr
opravdu vážně a vytvořili
i vlastní letáčky, které visely
na dveřích po celé škole a nabádaly ke třídění a sběru hliníku. Jedna paní učitelka pak
mile překvapila, když při vyzvedávání pytlů ze školy řekla:
Sběr hliníku pro vaši Charitu
mě inspiroval. Těšilo mě, že
můžu pomoct dobré věci a zároveň šetřím životní prostředí.
Začala jsem doma třídit hliníkové obaly a hodlám v tom
pokračovat i dál,“ podotkla
fundraiserka a dodala, že velké

cyrilometodějské výročí

poděkování patří firmě, která
Charitě věnovala sběrné pytle, a společnosti, která zdarma
natiskla informativní letáčky.
„A především všem těm, kteří
doma hliníkové obaly pečlivě
třídili, DĚKUJEME!,“ řekla
pracovnice charity.
Nezahálejí ani v otrokovické
Naději. „Měli jsme pro sociálně terapeutickou dílnu zakázku
od firmy Neoma z Nedakonic.
Vršky nám dováželi a klienti
je v naší sociálně terapeutické
dílně třídili dle barev, případně
demontovali, za což jsme dostávali peněžní odměnu,“ uvádí zástupkyně ředitele Naděje
Martina Langerová.
Tříděním vršků si podle jejích slov skvěle procvičili jemnou motoriku, museli se také
soustředit na vybírání určité
barvy a také mezi klienty vznikaly týmy, které mezi sebou
„soupeřily“, kdo vytřídí za určitý čas více pytlů nebo kdo najde mezi víčky větší kuriozitu.
„Ano, je to tak. Kromě několika figurek z vajíčka s překvapením nacházeli klienti nejrůznější mince – ať už to byla
naše padesátikoruna či cent
amerického dolaru. V současné době bychom rádi pracovali
na podobné zakázce, která by
spočívala v jednoduché manuální činnosti, jako je třídění,
demontáž, kompletování a podobně. Hledáme další možné
zakázky podobného typu,“ poznamenala zástupkyně Naděje.

(red)

Slavnostním večerem si občané v Otrokovicích připomněli významné 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Důkazem toho, že s programem byli přítomní lidé
spokojeni, je báseň pana Miroslava Pastorka. Svůj zážitek ze
slavnostního večera vyjádřil v básni takto:

Oslava výročí 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
Vzpomínku na příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
připomnělo a oslavilo město Otrokovice v pěkném programu.
Z nás, co jsme se zúčastnili, si to nikdo nepamatuje,
je to pro nás velmi dávná dlouhá historie.
Ze záznamů této pro nás dávné události
seznámili nás představitelé města i farnosti.
Také vystoupení pěveckých sborů bylo na úrovni,
rovněž sólových zpěváků, kteří vynikli k oslavení.
V připravené scénce děti zahrály opravdově převelice,
s přesvědčením nás, jak vzniklo jméno Otrokovice.
Celý historický výklad byl doplněn promítáním
o příchodu věrozvěstů na Moravu s jeho poznáním.
Kdyby bylo možné v dnešní době s nimi setkání,
vzniklo by z toho vzájemné poděkování.
My za to, že nám slovanské písmo přinesli,
oni nám za to, že si ho vážíme a všechny jeho proměny unesli!
Inzerce

Příspěvky pro svou činnost
hledají organizace pomáhající
potřebným rozličnými způsoby. Do shánění prostředků se
zapojuje veřejnost i sami klienti zařízení. Například 21. června skončil sběr hliníku, jehož
cílem bylo podpořit Charitu
sv. Anežky Otrokovice a přispět na nákup nového vozu pro
charitní pečovatelskou službu
a terénní službu rodinám s dětmi. „K velkému překvapení
se hliníku sešlo přes 200 kilogramů!“ potěšilo fundraiserku
Charity sv. Anežky Evu Zapletalovou.
Do sběru se připojila ZŠ
T. G. Masaryka, ZŠ Trávníky,
Gymnázium Otrokovice a 1.
a 2. ZŠ v Napajedlích. Očekávání, jak celá akce dopadne,
bylo veliké. Ze všech škol se
nakonec sešlo kolem padesáti
plných pytlů hliníku. „Ty pak
uživatelé Azylového domu Samaritán pro lidi bez domova
pečlivě roztřídili. A potom už
se jen napjatě čekalo, jak moc
pohne nálož hliníku s ručičkou
váhy v Metalšrotu Tlumačov.
Výsledkem je částka 3 852 Kč,
která započala sbírku na nový
vůz. Do sbírky se může zapojit třeba i malou částkou každý
z vás,“ uvedla Eva Zapletalová.
Akce začala v dubnu, kdy
děti dostaly ve škole letáček
s informacemi o sběru a o tom,
co všechno je hliník. Během
dvou měsíců si pak doma vyzkoušely, že hliníkových obalů
v domácnosti je spousta a že se

Na Štěrkovišti bude festival metalu a rocku S veterány v Naději

Nejlepší kurzy ve městě

nová

směnárna
Otrokovice-Střed, u kostela

tel. 608 869 447
6 ks
č
149 K

Naděje Otrokovice a Veterán
klub Kroměříž zvou na výstavu
historických vozidel v zahradě Naděje, a to ve čtvrtek 25.
července od 15 hodin. „Prožijte s námi příjemné odpoledne
s možností dozvědět se zajímavosti o automobilech a motorkách z různých období historie,“
zve zástupkyně ředitele Naděje
Martina Langerová. 
(ano)

Vinotéka art

otevřeli jsme
pro vás novou
vinotéku na Baťově
naproti České poště.

12 druhů sudových vín,
lahvová vína, olivy
a vynikající španělské mandle
Tel.: 603 804 040

Inzerce

vystoupí kapely: Rain (heavy
rock, Letonice) 19.55–20.40,
Black tiger (hard rock, Olomouc) 21.00–21.45, Imortela
(melodic metal, Otrokovice)
22.05–22.50, Old (trash metal, Karviná) 23.10–23.55, Old
Thrash Titans (Slayer revival,
Morkovice) 00.15–01.00. Více
na
www.imortela-metalfest.
webnode.cz. 
(red)

Inzerce

Inzerce

Premiérový ročník nového
festivalu IMORTELA METALFEST 2013 chystají pořadatelé na sobotu 10. srpna. Akce se koná u hostince
U Kalíška na Štěrkovišti od
19.30 hodin. „Festival pořádá
Imortela o. s. za finanční podpory města Otrokovice. Vstup
je zdarma,“ informoval Marek
Bartoň z Imortely. Na akci
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Marie Homolková a Libor Basel na slavnostním shromáždění.

Foto: M. kratochvíl
školy s pestrou nabídkou obo- rekonstrukce počítačové sítě.
rů, která bude schopná pokrýt „Žáci ani rodiče se nemusejí
poptávku odborného vzdělávání změn obávat. Všichni studenti
nejen v otrokovickém regionu,“ sloučených oborově blízkých
vysvětlil ředitel Střední odborné škol budou moci plně využívat
školy Otrokovice Libor Basel, výhody obou institucí. Budeme
který bude od září sloučenou respektovat historii, tradici i výinstituci vést.
znam původních škol. Sloučení
V areálu školy na Baťově se nabízí efektivnější vzdělávání,
bude vzdělávat přes 600 žáků. oborová pestrost zůstane zaK jejich komfortnímu studiu chována a navíc posílíme trvale
přispělo zateplení a výměna udržitelný rozvoj školy, která
oken, vybudování laboratoří, sloučením vznikne,“ doplnil Liodborných učeben a celkové bor Basel. 
(ano)

Město Otrokovice se hlásí k vládní iniciativě Smart Administration za účelem podpory zvyšování
profesionality a efektivnosti výkonu územní samosprávy. Zahájilo tak proces tvorby dlouhodobého koncepčního dokumentu
„Integrovaného
strategického
rozvojového plánu města Otrokovice na léta 2014–2023“. Tento
dokument představuje moderní
nástroj efektivního řízení rozvoje
města v následujících 10 letech.
Dokument formuluje klíčové
oblasti podpory rozvoje města
na zvolené období, které následně konkretizuje ve formě strategických cílů, priorit, opatření
a konkrétních aktivit. S nadchá-

zejícím programovým obdobím
2014–2020 bude existence strategického dokumentu města nezbytným předpokladem k čerpání
dotačních prostředků z Evropské
unie (dále EU). Vzhledem k omezeným prostředkům rozpočtu
města bude město Otrokovice
usilovat o získání externí finanční
výpomoci právě z dotací EU.
Na tvorbě strategického plánu
se bude podílet externí poradenská firma GRANTIKA České
spořitelny, a. s., vybraná ve výběrovém řízení. Proces tvorby strategického dokumentu města bude
realizován na základě spolupráce
s tematickými tzv. Pracovními
skupinami a Řídicí skupinou,

které jsou tvořeny zástupci MěÚ
Otrokovice a vedením města
společně se zástupci podnikatelské a neziskové sféry města.
Tvorba dokumentu bude probíhat
na principu partnerství s veřejností, která bude mít příležitost
předložit vlastní náměty k budoucímu rozvoji města i vyjádřit svůj
názor k navržené strategii.
Informace o průběhu realizace dokumentu a jeho návrhová
i finální podoba budou dostupnéna webu města. Kontaktní osoba
projektu je: Mgr. Anna Liberová,
odbor rozvoje a správy majetku,
oddělení rozvoje a územního plánování, e-mail: liberova@muot(kru)
rokovice.cz 

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytové jednotky 1300/108
v ul. Školní 1300 v Otrokovicích, garsoniéra o výměře 33,40
m2, včetně příslušného spoluvlastnického podílu id.
30/3550 na společných částech budovy č. p. 1300 a příslušného spoluvlastnického
podílu id. 30/3550 ke st. č.
1918 v k. ú. a obci Otrokovice, za cenu nejvyšší nabídky
za následujících podmínek:
– zájemce uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, popř. doručovací adresu
a telefonický kontakt,
– minimální cena 450 000 Kč,

– úhrada kupní ceny do 30
dnů po schválení prodeje
ZMO,
– předložená nabídka musí
být vlastnoručně podepsána
uchazečem, popř. uchazeči,
– v případě, že má být nemovitost nabyta do společného
jmění manželů, podají nabídku do výběrového řízení oba
manželé společně,
– v případě nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhoduje při vyhodnocení čas
podání nabídky s tím, že dříve
podaná nabídka má přednost,
– ve výběrovém řízení bude
vybrána pouze jedna nejvýhodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude stanovena,
– zadavatel si vyhrazuje prá-

vo nevybrat žádnou z nabídek
a výběrové řízení zrušit,
– uzávěrka výběrového řízení 30. 8. 2013 v 10.00 hodin.
Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně
do podatelny MěÚ Otrokovice v zalepené obálce s označením v levém dolním rohu
„Byt 1300/108“ na adresu:
MěÚ Otrokovice, budova č.1,
nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada
města Otrokovice. Prohlídku
je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo telefonickém
objednání. Bližší informace
podá Bc. Jana Páleníková, tel.
577 680 208.

3. srpna od 12 hodin,
amfiteátr v Oldřichovicích

Oldřichovický
žejdlík
Srdečně zveme na 10. ročník
folkového festivalu. Více na
www.zejdlik.estranky.cz

Inzerce

Inzerce

Integrovaný strategický rozvojový plán města na léta 2014–2023

Pohřební služba v Napajedlích
komplexní pohřební a kremační služby
s dvacetiletou tradicí
Provozní doba pondělí–pátek 8–16 hodin
Stálá služba: volejte zdarma tel. 800 12 12 11
mobil: 774 759 573

maných 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.
b) 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 kauce, případně
její úměrná část pronajímatelem
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 4. 9. 2013 v 10.00 hod.
VŘ vyhodnocuje na neveřejné
schůzi Rada města Otrokovice.
Prohlídku předmětných prostor 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
Školní 1299“ 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.
Inzerce

Výročí založení oslavila v červnu dnem otevřených dveří
a slavnostním shromážděním
Střední průmyslová škola Otrokovice. Založena byla jako koželužská škola, letos v říjnu, kdy
by slavila přesně 80 let od svého
vzniku, už ale bude mít za sebou
velkou změnu. Od nového školního roku totiž dvě otrokovické
střední školy, Střední odborná škola Otrokovice a Střední
průmyslová škola Otrokovice,
splynou do jedné velké příspěvkové organizace. Vedení škol si
od změn slibuje zajištění stability středního školství v regionu.
„Od 1. září se obě školy spojí
v jednu velkou, Střední průmyslovou školu Otrokovice,“ uvedla dosavadní ředitelka průmyslovky Marie Homolková.
Optimalizace školských zařízení v Otrokovicích je nutná
i vzhledem k aktuálnímu počtu
žáků vycházejících ze základních škol a nabídce volných
míst v oborech středního vzdělávání. „Cílem sloučení obou
škol je vybudování moderní
stabilní a konkurenceschopné

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
nebytových
prostor o celkové
výměře 34,45 m2, nacházejících se v přízemí
budovy č. p. 1299, ul.
Školní, Otrokovice, na parcele č. st. 1920 a st. 3361 v k.
ú. Otrokovice, dříve prodejna
sloužila k účelu prodejny potravin a pro město Otrokovice bude
výhodou zachování tohoto účelu
v tomto místě za následujících
podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od
1. 10. 2013 na dobu neurčitou,
2. nájemné: a) minimálně 200
Kč/m2/rok (bez DPH),
b) hrazeno čtvrtletně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním nebytových
prostor.
3. Účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede: a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok
a účel nájmu,
b) doloží kopii živnostenského
oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku,
4. vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu ke správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor: a) v pronají-

Zvýhodněné rozbory vody ze studní a bazénů
Společnost
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. nabízí
majitelům studní zvýhodněné
rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní
cenu 750 Kč (s DPH). Nabídka zvýhodněných rozborů platí do konce září 2013.
Zvláště po vydatných deštích může dojít ke zhoršení
kvality vody. Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V letech 2011
a 2012 provedla MOVO 700
rozborů soukromých studní.
Výsledky ukázaly, že až 80 %
analyzovaných vzorků vod ze
soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č. 252/2004
Sb. v platném znění, kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody.
Nejčastěji
nevyhovovaly
mikrobiologické ukazatele.
V některých případech byly
překročeny limity dusičnanů
(limit 50 mg/l) a také limity

pro hodnotu manganu nebo
železa. V České republice je
necelých 10 % obyvatel trvale
zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní,
vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách
a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze laboratorním
rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických
ukazatelů, které musí splňovat
limity dané vyhláškou, se dá
zjistit, zda je voda ve studni
pitná. Na pohled křišťálově
čirá voda může v sobě skrývat
nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění.
Všechny rozbory provádí
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446 společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., oddělení kontroly kvality vody, e-mail
laboratore@smv.cz. Kontakt
na pracoviště: Laboratoř Zlín,
ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel:
577 901 654. MORAVSKÁ

VODÁRENSKÁ, a. s.
tel. 840 668 668, www.smv.cz

Inzerce

Střední průmyslová škola oslavila 80 let,
spojí síly se střední odbornou školou

Otrokovické
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společenská kronika

INZERCE

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Dne 7. července uplynul rok, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Bohumil ŠESTÁK.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dagmar a dcery
Dagmar a Lenka s rodinami.
Jen svíčku rozsvítíme, kytičku položíme a tiše vzpomínáme. Dne 7. července uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk ZBOŘIL. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a synové s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 25. července
vzpomeneme nedožité 40. narozeniny paní Renaty
DOLEŽELOVÉ. S láskou a úctou stále vzpomíná
manžel Zbyněk, syn Zbyněček a celá rodina.

Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi. Dne 13. července uplynulo 30 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Adolf CHYTÍLEK, dne 15. května by se dožil
78 let. Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Dne 16. července jsme si připomněli druhé smutné
výročí, kdy nás navždy opustila maminka a babička,
paní Helena HASTÍKOVÁ z Otrokovic. Každý den
na ni s láskou vzpomínáme. Kdo jste ji znali a měli
rádi, zavzpomínejte s námi. Syn Martin s rodinou.

Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
Dne 17. července jsme vzpomněli sedmé výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka, pana Františka
POLANSKÉHO. Za tichou vzpomínku všem děkuje
rodina Polanská.

Dne 3. srpna uplyne již 10 let od úmrtí mého manžela,
pana Stanislava Balloše. S láskou a úctou vzpomínají manželka a oba synové s rodinami. Za tichou
vzpomínku děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

Dnes, 19. července, uplynulo již 8 let od úmrtí naší
drahé manželky, maminky a babičky, paní Růženky
HUBNÍKOVÉ. Stále vzpomínají manžel a dcery
s rodinami.
Dne 20. července uplyne 12 smutných let, kdy nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan
Zdeněk KADLČÁK. S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Milá maminko a tatínku, dne 1. června
jste vzpomínali, že před 50 lety své ANO
vzájemně jste si dali a společné jméno
Beranovi přijali.
Rozhodli jste se, že radost i starost ve dvou se lépe snese. Mějte se stále rádi, buďte manželé
i kamarádi. Když lásku láskou oplácet budete, v manželství spolu ještě dlouhé roky
budete. K výročí vaší zlaté svatby z celého srdce přejí Irena a Zdeněk s rodinami.
Dne 5. července oslavili Ing. Václav
Bábek a Božena Bábková 55. výročí uzavření sňatku. Ruku v ruce jdete
spolu životem, rozdáváte dobré srdce,
lásku vnoučatům i dětem. Přejeme hodně štěstí, zdraví a hlavně lásky do dalších
let společného života. Eva, Radomír, Jiří
a Jana s rodinami.
Ať oči Tvé štěstím září, ať kvete úsměv na Tvé
tváři. Dne 25. července oslaví 85 let paní Rozálie
GRULICHOVÁ. Za všechnu péči a starostlivost
děkují a do dalších let hodně pevného zdraví přejí
dcera a syn s rodinou a neteře s rodinami.
Dne 26. července oslaví 55. výročí společného života manželé František a Zdeňka
Smékalovi. K tomuto krásnému jubileu
přejí hodně lásky, vzájemného porozumnění
a do dalších společných let pevné zdraví jejich
dcery Olga a Marta s rodinami.

Inzerce

Dne 1. srpna se dožívá krásných 90 let moje maminka, paní Maruška Kovaříková. Milá maminko!
K Tvým 90. narozeninám jen to nejlepší, hodně zdraví, duševní pohody, ke které Ti chci co nejvíce přispět, a vždy dobrou náladu Ti ze srdce přeje Tvá dcera
Alena s přítelem a vnuk Patrik s rodinou.

Kominictví profi otrokovice
veškeré kominické a zednické práce
tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz

Otrokovice nabízí granule pro
psy, 20 kg za 350 Kč. Tylova
950, vstup přímo z parkoviště
před Priorem. Tel.: 724 188 450

Restaurace Dolly Trávníky:

vždycky se dobře najíte. Po
celý víkend 19.–21. července
havajské menu. www.dolly.
unas.cz, tel. 603 455 882

STUDIO JANA - KOSME-

TIKA, MASÁŽE LÁVOVÝMI
KAMENY, PRODLUŽOVÁNÍ
ŘAS (Magic Lashes). Na Vaši
návštěvu se těší Věra Černá, Obchodní 1317, Otrokovice. Objednávky na tel. čísle 606 129 185.

Zachraňte své vzpomínky z
VHS kazet!!! Životnost VHS kazet již definitivně končí, převeďte je včas na DVD, a zachraňte
tak jejich obsah. Cena již od 200
Kč za kazetu. Nabízíme převod
všech druhů kazet na DVD nebo
flash disky. www.zachranavzpominek.zlin.cz, tel.: 608 726 090
Přivýdělek pro Vás, kdo
máte zájem o práci na PC.
TERMÍN informační schůzky
na tel. 602 702 415, nebo pište SMS.
Stříhání psů

BLAHOPŘání

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi
pro nás žil! Dne 18. července uplynul první smutný
rok, kdy nás ve věku 54 let navždy opustil náš drahý
manžel a tatínek, pan Vladimír MOTAL. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou stále vzpomínají
manželka Eva a dcera Markéta.

Inzerce

Dne 30. července to bude 5 let od úmrtí našeho milovaného dědečka, pana Františka Blažka. S bolestí v srdci vzpomíná manželka, dcera Ivana s manželem a jeho milované vnučky Nicola a Isabela.
Na Tvé zpívání – zůstalo nám jen vzpomínání. Je to
již 16 let, kdy nás opustila ve věku 60 let manželka
a babička, paní Marie Zimáková. Za společnou
vzpomínku děkují manžel Jaroslav a dcery Zdeňka
a Alena se svými rodinami.

Dne 16. července by se dožil 70 let a 2. září uplynou dva roky od úmrtí pana Stanislava VEČEŘI.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Smutný je pro nás měsíc červenec. Dne
20. července vzpomeneme již 6. výročí
úmrtí naší drahé maminky, paní Marie
Hůlové. Dne 24. července uplyne
1 rok, co nás navždy opustil i tatínek,
pan Lumír Hůla. Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

Nezemřel, spí, má-li sen, je krásný, zdá se mu o těch,
které miloval a kteří milovali jeho. Dne 25. července
uplyne smutné 3. výročí, kdy nás navždy opustil pan
David MERHAUT, který by letos oslavil 31. narozeniny. S láskou vzpomínají rodiče, dcera Vanessa, bratr
a ostatní příbuzní.

Prodejna Levné krmivo

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

Inzerce

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to čím, jsi pro nás byl, za každý den, který
jsi pro nás žil. Dne 23. července si připomeneme
1. výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka,
pana Miroslava Bábíčka. Vzpomínají manželka
Anna, synové Radomír a Pavel s rodinami.

Nově otevřené psí
kadeřnictví na Baťově,
tř. Spojenců 1000.
Otevřeno dle telefonní
domluvy.
Tel. 731 937 786.

Společnost TOMA, a. s.
Otrokovice
Nabídka služeb:
Čištění kanalizace
Vývoz septiků, lapolů
a jímek. Čištění odpadů
a stoupaček u byt. domů
Kontakt: 737 207 790
Společenská
kronika:
cena za zveřejnění ve Společenské kronice je 120 Kč
vč. DPH/osoba. Podklady
a platby přijímá ekonomka
p. Gajdošíková, 1. patro Otrokovické BESEDY, Po–Pá
7.30–16 hod.
Otrokovické noviny Vydavatel: Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČO:
255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 - MK
ČR E 13019. Vychází každý předposlední pátek v měsíci v nákladu 9 000 ks,
uzávěrka je 10. den v měsíci.
Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice a na určená místa. Zdarma - neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302,
765 02 Otrokovice, tel.: 571 118 104,
redakce@otrokovickenoviny.cz.
Redakční rada: Ing. Milan Plesar (předseda), Mgr. Jaroslav Budek, Mgr. Lenka
Krupková, Mgr. Marta Zakopalová, Ing.
Jiří Ondráš, Ing. Anna Novotná. Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce:
zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.:
571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz
Graf. úprava: Ing. Anna Novotná Tisk: Hart press, spol. s r. o.,
Distribuce: Česká pošta, s. p., Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Inzerce

Dne 26. června uplynulo 10 let od úmrtí pana
Jaroslava HYÁNKA. Kdo znal, vzpomene, kdo měl
rád, nezapomene. Děkuji všem, kteří jste jej znali,
za tichou vzpomínku. Manželka Dana, Alan a Dana
– děti s rodinami.
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„Evropské“ projekty a výuka jazyků v Základní škole Mánesova

Tento projekt si klade za cíl zlepšení
komunikačních schopností žáků v anglickém a německém jazyce, navázání
přátelských vztahů mezi dětmi obou
zemí, seznámení německých žáků s některými českými výrazy, poznání školy, jejího okolí, města a země partnera.
Z vyučujících naší školy se na projektu v rámci anglického jazyka podílejí
Helena Holubová a Hana Brázdilová,
v rámci německého jazyka Katka Česalová a Ivana Kobylíková.
Druhým naším evropským projektem
s jazykovou tematikou je projekt nazvaný Inovativní přístup k výuce angličtiny
na školách ve Zlínském kraji. Jeho součástí je několik aktivit a oblastí. Díky
projektu se opět rozšířila naše materiální základna, získali jsme velkoplošnou
dotykovou televizi, notebooky, tablety,
odbornou literaturu i výukový software
v celkové hodnotě přesahující 200 000
Kč. Jednou z novinek, se kterou díky
projektu pracujeme, je 3D televize s úh-

Děti z mateřinek si zazávodily

Hop a skok. Sedm družstev
šikovných dětí z Mateřské
školy Otrokovice se potkalo,
pohrálo si, závodilo a také
fandilo na každoroční červnové olympiádě. Nejlépe si
vedla Koťata z Hlavní 1159,

skvělá byla i Srdíčka z K. H.
Máchy 266, Klokánci z Jožky Jabůrkové 1389, Žabičky
z J. Žižky 1356, Lvíčata ze
Zahradní 2012, Tygříci ze
Zahradní 1139 a Pastelky
z Hlavní 1160. 
(ano)

Veteráni opět v akci

V Olomouci se konalo již 47. mistrovství ČR veteránů v atletice. Tentokrát jsme byli zastoupeni třemi
závodícími účastníky, když celé mistrovství po technické stránce zajišťovali Petr Gybas a Milena Marčíková.
Nejstarší účastník mistrovství,
88letý František Tomášek, závodil
v běhu na 100 m, kde zaběhl 24,03 s.
a v trojskoku dosáhl výkonu 4,63 m.
Mezi muži nad 55 let zaběhl Jiří Urban čas 13,00 s a stal se mistrem ČR,
když ho porazil jen mistr světa Vlado
Výbošťok ze Slovenska. Za tento výkon byl nominován na slavný závod
Zlatá tretra v Ostravě, kde pořádají
vložený závod veteránů. V běhu
na 200 m zvítězil výkonem 26,56 s.
Vrhačka Zdeňka Plesarová v kategorii nad 50 let v hodu diskem obsadila 4. místo (26,62 m). Vše si vynahradila v hodu kladivem, když se
stala mistryní ČR výkonem 37,64 m.
V hodu břemenem dosáhla na stříbro
výkonem 12,91 m. Závod byl zároveň nominačním na zářijové mezistátní víceutkání ve slovinské Ptuji.

Milena Marčíková

Memoriál M. Herdovej

Tři otrokovické základní školy vyrazily
v polovině června do slovenské Dubnice nad
Váhom, aby se zúčastnily mezinárodního
závodu v atletice žactva, Memoriálu Marty
Herdovej.
Do jubilejního, desátého ročníku závodu
se zapojilo celkem deset škol. Kromě Otrokovic a Dubnice nad Váhom se na startovní
listině objevila i škola z maďarského Vácu.
Memoriálem si sportovci každým rokem
připomínají známou dubnickou trenérku
a pedagožku Martu Herdovou.
Celkové pořadí po 22 disciplínách:
1. ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom
2. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom
3. ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
4. ZŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica
5. Otrokovice – Mánesova (ČR)
6. Otrokovice – TGM (ČR)
7. ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
8. ZŠ sv. D. Savia Dubnica nad Váhom
9. Vác (Maďarsko)
10. Otrokovice Trávníky (ČR) 
(kru)

Putování říší pohádek a fantazie
Poslední červnovou středu se naše
škola proměnila v říši pohádek
a fantazie. Tělocvična se stala královským palácem, učebny místem, kde žijí jednotlivé pohádkové
a fantazijní postavy. Pro žáky 4. až
8. ročníku byl připravený program
k ukončení celoročního projektu
Pohádková cesta za poznáním.
V pondělí dopoledne si každý
zástupce školního parlamentu vylosoval členy do svého týmu. Celkem tak vzniklo šestnáct skupinek.
Každá byla tvořena žáky zvědavci
napříč 4. až 8. ročníkem.
Zvědavci se ve středu ráno sešli v královském paláci. Nejprve
se museli podle čísel najít. Dalším
oříškem bylo se seznámit a zjistit,
s kým že to vlastně budou trávit celé
dopoledne. Paní ředitelka potom
všechny přivítala a popřála jim hodně štěstí.
Putování zvědavců probíhalo
podle pohádkové mapy a obnášelo
plnění nejrůznějších úkolů na 16

pohádkových stanovištích. Za každý splněný úkol vždy získali body
do pohádkové knížky. Mohli také
obdržet bonusové body za spolupráci ve skupince.
A jak celé putování dopadlo?
Každá skupinka zvědavců si odnesla drobnou odměnu a sladkost.
Na konečném pořadí vůbec nezáleželo. Důležité je, že jsme celé dopoledne mohli vidět spokojené tváře
a velmi dobrou spolupráci malých
a velkých dětí ve vytvořených skupinkách. Nesetkali jsme se s nespokojeností ani s konflikty. Naopak
děti velmi mile překvapily, jak se
dokázaly ve skupince hravě seznámit a zvládnout plnění všech úkolů
vyžadujících spolupráci a společné
nasazení. Děkuji všem učitelům
– vypravěčům, kteří čekali na zvědavce v jednotlivých pohádkách.
A děkuji dětem, které se s nadšením
a elánem zúčastnily všech aktivit.

Mgr. Kateřina Vránová,
 školní psycholožka ZŠ Trávníky

mluvčími. Léto s angličtinou si užijí
Karolína Holcová, Tereza Podhajská,
Vladimír Čelechovský, Denisa Švendová, Tereza Hřibová, Eliška Zapletalová
z 5. B a Adéla Pospíšková, Renée Bernatíková a Valentýna Solařová ze 7. A.
Další aktivity nás čekají až do března
2015, kdy projekt končí.
Třetím z projektů je projekt Tvorba
nových interaktivních materiálů pro
potřeby výuky AJ v 1. až 3. třídách
ZŠ. Vyučující AJ testují v příslušných
ročnících multimediální materiály, interaktivní pomůcky a pracovní listy,
které jsme k výuce zdarma obdrželi.
V rámci tohoto projektu se vyučující AJ
bezplatně vzdělávají, diskutují a vyměňují si zkušenosti s ostatními účastníky
projektu. Díky svým zkušenostem pomáhají vytvářet učební materiály pro
výuku AJ nejmenších žáků.
V oblasti metodologie výuky angličtiny jsou naši vyučující zapojeni
do dvouletého projektu Učíme anglicky
– společně a efektivně. Učitelé se bezplatně účastní výukových kurzů, metodických setkání, zapojují se tvorbou
výukových materiálů.

Marcela Javoříková

a Katka Česalová,

ZŠ Mánesova

Anketa pomůže
realizaci projektu.
Žádáme o spolupráci

Ulehčit obyvatelům Otrokovic od dopravy, a zlepšit tak životní prostředí je jedním z cílů projektu
„Integrované řešení areálu TOMA v Otrokovicích“.
V rámci předinvestiční fáze záměru města je třeba
provést detailní analýzu u jednotlivých subjektů sídlících v areálu.
Doložení těchto dat je jednou z podmínek pro získání dotace. Žádáme vás, spolupracujte s tazateli.
Analýza spočívá v anketním způsobu získání informací o osobách a způsobu dopravy do areálu, a to
včetně směru, ze kterého přijíždějí. Tímto bude zpřehledněn způsob využívání jednotlivých komunikací
ve městě a vypočteny výhody nového vjezdu spočívající mimo jiné v úspoře času a v odstranění negativního vlivu dopravy na obyvatele zastavěných částí
města.
Anketa bude prováděna v průběhu července a srpna 2013. V tomto období vás může navštívit pověřená
osoba se žádostí o poskytnutí informací do připraveného dotazníku. Anketou nejsou sbírána osobní data
– tyto údaje nebudou požadovány. Oslovení jednotlivých podnikatelských subjektů s žádostí o poskytnutí
součinnosti a vyplnění dotazníku může být zabezpečeno i prostřednictvím e-mailu. Pověřený pracovník
bude mít u sebe vždy k dispozici pověření města
ke sběru informací. Vyjděte prosím našim tazatelům
vstříc. Anketa výrazně ovlivní realizaci této prioritní
investiční akce, díky které bude vybudována nová komunikace napojující průmyslový areál TOMA na silnici I/55, a to zcela mimo zastavěnou část města. Tím
dojde k odstranění dopravní zátěže z města, zlepšení
životního prostředí, zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti areálu, potažmo města.
Mgr. Lenka Krupková, tisková mluvčí Otrokovic

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

Včetně vystavení dokladu o ekologické likvidaci Vašeho autovraku

NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Inzerce

Naše škola se tradičně snaží stále nejen zlepšovat, ale i zajímavými akcemi
a projekty doplňovat výuku cizích jazyků.
V letošním školním roce jsme zahájili čtyři nové jazykové projekty. První
z nich je mezinárodní a má název Who
are you? Wer seid ihr? Tohoto e-Twinningového projektu, který byl zahájen
na podzim na mezinárodní konferenci
v Bernu, se účastní 32 zájemců ze 6.
tříd. Naším zahraničním partnerem je
berlínská škola Mary-Poppins-Grundschule Berlin z městské části Kladow –
Spandau reprezentovaná paní učitelkou
Angelou Krueger. Účastníci projektu
připravují materiály pro videokonference, fotodokumentaci, cvičí se v pohotové anglické či německé konverzaci. Také pracují a dopisují si se svými
zahraničními přáteli v prostoru Twin
Space. Žáci užívají angličtinu, němčinu
a doplňkově i češtinu, se kterou seznamují německé kamarády.

lopříčkou 55" (přibližně 140 cm) a stejně velkým rámečkem JAWIQ, který
proměnil televizi v dotykovou obrazovku. Televize s rámečkem je připojena
k notebooku s operačním systémem
Windows 8 a umožňuje až čtyři dotyky
ve stejný čas. Žáci tedy mohou pracovat
týmově. Nespornou výhodou dotykové
tabule je práce bez nutnosti používat
pera. Tím získává velký potenciál k používání i ve třídách s nejmenšími dětmi, pro které je používání prstů daleko
jednodušší než používání dotykového
pera. Televize je namontována na rám
s kolečky, není proto vázána na konkrétní třídu a učitelé si ji mohou převážet podle potřeby. Dotyková technologie se tedy dostane i do těch několika
tříd, které nejsou vybaveny datovým
projektorem a interaktivní tabulí.
Od příštího školního roku bude také
výuku angličtiny v naší škole obohacovat rodilý mluvčí. Žáci 1. i 2. stupně
se v květnu zúčastnili soutěže Anglické dny a týmová spolupráce ve výuce
angličtiny, jejíž krajské kolo se konalo
v Uherském Brodě. Tři ze čtyř našich
účastnických týmů si svou prezentací
Zlínského kraje vybojovaly nádhernou
výhru – bezplatný týdenní prázdninový
pobyt na jazykovém táboře s rodilými
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Veslaři úspěšně bojovali o medaile na domácích i zahraničních vodách
Brno a Mnichov

První jarní prověrka výkonnosti
a současně vyzkoušení nových
posádek se uskutečnilo 13. dubna na Brněnské přehradě. Dobrou výkonnost ukázali starší žáci
i starší žačky, kteří se umístili
většinou na 2. a 3. místě, stejně tak dobře zajeli i dorostenci.
Naše nejlepší posádky bojovaly
o 14 dní později na kontrolních
závodech české reprezentace
v Račicích o nominace na závody CEFTA (dorost) a o účast
na nominačních závodech juniorů v Mnichově. Výborně zajel
na skifu dorostenec Jan Solař,
který vyhrál a získal tím právo
startovat v Piešťanech za Českou
republiku na soutěži CEFTA (závody středoevropských států).
Vzhledem k dobrým výkonům juniorů jsme požádali, aby
na nominační regatě v Mnichově
mohla startovat i naše čtyřka bez
kormidelníka. Regata se konala
3.–5. května a posádka v sestavě
Omelka M., Šágr J., Vodinský
J., Svoboda T. dojela bohužel
o 1,5 vteřiny za pražskou posádkou na 2. místě, což ji připravilo
o start na ME 26. května v Minsku.

Piešťany

Na další závody do Piešťan
odjela kompletní otrokovická výprava. V pátek se na přehradním
jezeru Slňava se uskutečnila mezinárodní soutěž CEFTA, kde ČR
reprezentoval Jan Solař a po vel-

kém boji se soupeři a vlnami
obsadil cenné 2. místo za reprezentantem Maďarska. V sobotu
a v neděli se pak za účasti moravských a slovenských veslařů
a výpravy žákovských posádek
z Maďarska a Rakouska uskutečnila Piešťanská regata, kde si naši
veslaři vyzkoušeli, jak se jezdí
ve vlnách. Opět si dobře vedli
žákovští skifaři Hladík a Martínek, kteří své jízdy vyhráli, na 2.
místě dojeli ml. žák Kočař, starší
žačky Omelková L. a Solařová,
ml. žačka Kovářová a párová
čtyřka st. žaček. Další květnové závody, Mezinárodní regata
mládeže, za účasti německých
a rakouských posádek se uskutečnily na Brněnské přehradě.
Podmínky pro závodění byly kruté, neboť vítr zvedal takové vlny,
že řada lodí se potopila a do cíle
dojížděly jen posádky, které měly
lodě stavěné pro tyto podmínky.
Výborně si vedli junioři na čtyřce
bez k. Zvítězili před německou
lodí a výborně jel i dorostenecký
skifař J. Solař, který dojel na 2.
místě za německým závodníkem.
Dvojka juniorek Polášková, Šarová předvedla také vynikající
výkon a skončila na bronzovém
stupni.

Hodonín

Poslední květnový víkend byl
vůči veslařům již trochu milosrdnější, a tak závody v Hodoníně
absolvovali na řece Moravě bez
problémů i ti nejmladší 11letí

závodníci. Slibný výkon ukázala
vítězná párová čtyřka dorostenců Skalník, Šamánek, Novotný
a Húsek, opět jeli dobře žákovští
skifaři.

Račice

Otrokovičtí veslaři se neztratili
ani v první části veslařských soutěží o mistrovské tituly konané
od 28. do 30. června v Račicích.
Protože povodně v Čechách neumožnily oblastní přebory na Labi
a na Vltavě, nemohla se provést eliminace malých posádek.
Na startu se tak objevilo téměř
50 skifařů žáků ve všech čtyřech
kategoriích.
Nejúspěšnějším
otrokovickým dorostencem se stal Jan
Solař, který vybojoval zlato hned
ve dvou disciplínách. Na skifu
a na dráze 1500 m zvítězil v čase
5:29,7 min. před Martinem Haukem z Pardubic. Ten dojel na 2.
místě v čase 5:30,3 min. Další
zlato Jan Solař vybojoval jako
veslovod na párové čtyřce dorostenců složené z moravských
veslařů, která svůj závod vyhrála
s velkým náskokem. Čtyřka dojela do cíle v čase 4:39,2 min. s ná-

skokem 6 sekund před pražskou
a přerovskou posádkou. Na 5.
místě v tomto závodě dojela čistá otrokovická posádka, která je
o rok mladší a její výkon je velkým příslibem do příští sezony.
O stříbrnou medaili se zasloužil
starší žák Radim Hladík. V závodě skifů starších žáků dojel
na druhém místě v čase 3:58,1
min. Do finálových jízd se probojovalo ještě 5 dalších posádek.
Bronzové medaile vybojovaly
tři posádky čtyřek, dorostenky
v sestavě Hradilíková P., Pavelková J., Gajdůšková B., Svobodová M. a kormidelnice Lakotová
N., další bronz na dráze 1500 m
vybojovala čtyřka s kormidelníkem dorostenců ve složení Húsek
R., Novotný F., Šamánek J., Skalník P a kormidelník Janda R.. Posádka dojela do cíle v čase 5:18,9
min. Třetí bronzovou medaili
vybojovala děvčata na nepárové
čtyřce starších žaček. Posádka
v sestavě Čapková M., Omelková L., Pallová G., Solařová V.,
kormidelnice Šarová S. dojela
do cíle v čase 4:09,1 min. Maraton veslařských soutěží ukončily v neděli nominační závody
juniorských reprezentačních posádek, kde na 2000 m startovala
i čtyřka bez kormidelníka Jan Vodinský, Martin Omelka, Miloslav
Šágr, Tom Svoboda. Tato posádka by měla startovat na mistrovství světa juniorů, které se pojede
7. až 11. srpna v Trakai v Litvě.

O skvělé výsledky se zasloužily
trenérky Zuzana Atarsia, Markéta Solařová a Helena Kubíčková. Velký podíl na výborných
výsledcích mají i některé nové
lodě, které veslaři mohli zakoupit
díky dotacím od města a darům
od řady sponzorů, jako je především SMO Otrokovice.

Račice II

O prvním červencovém víkendu v Račicích pokračovala druhá
část závodů. Otrokovické o možné vítězství v závodě čtyřek juniorů připravila technická porucha
na zapůjčené státní lodi. Zůstali
tak až na 4. místě. Tato posádka, J. Vodinský, M. Omelka, T.
Svoboda a M. Svízela, na závěr
programu startovala ještě v závodě párových čtyřek juniorů, kde
vybojovala bronzovou medaili
za mistry Evropy z Chorvatska
a juniorskou reprezentační čtyřkou ČR. O bronz se v juniorské
kategorii postaraly i juniorky G.
Polášková a S. Šarová na osmiveslici společně se závodnicemi
z Olomouce a Přerova. Před nimi
se umístila jen reprezentační posádka ČR a rakouská posádka.
V elitní seniorské kategorii si pro
bronzovou medaili dvakrát přijeli
bratři A. a J. Atarsia. Nejcennější
medaili – stříbrnou – tak nakonec
získal otrokovický kormidelník
R. Janda s posádkou Blesku Praha na dvojce s kormidelníkem.

Jiří Kubíček, oddíl
veslování TJ Jiskra Otrokovice

Petra Polišenská mistryní České republiky
Žáci ZŠ TGM na letní Olympiádě dětí a mládeže Další
bojovala i její sestra
ploutvařské

Olympiáda dětí a mládeže
(ODM) se stala skutečným
svátkem sportu a praktickou
demonstrací
olympijských
myšlenek. Je největší sportovní akcí v České republice
v mládežnických kategoriích.
O prestiži, hodnotě a síle projektu ODM svědčí i fakt, že
mu byla v květnu 2009 udělena
záštita Asociace krajů České
republiky. Mladí reprezentanti čtrnácti krajů nastoupí
na olympijský stadion, složí olympijskou přísahu, jsou
svědky obřadu zapalování
olympijského ohně a vztyčování olympijské vlajky, dostávají olympijské medaile, bydlí
v olympijské vesnici. Účastníci, sportovci z různých krajů
ČR, tak mohou prožít emotivní atmosféru velmi podobnou
skutečným olympijským hrám.
Letní ODM se koná každé
dva roky a je organizována
vždy jiným krajem. Pro letošní rok tato čest připadla Zlín-

Matěj Nekoranec
skému kraji, centrem her se
stal Zlín a Uherské Hradiště,
některé soutěže se uskutečnily
i u nás v Otrokovicích: házená,
triatlon, nohejbal a střelba. Hry
probíhaly 23. až 26. června,
soutěžilo se v 16 sportovních
a dvou kulturních disciplínách.
Z naší školy byli za Zlínský
kraj nominováni:
Veronika Mynářová – házená
starší žačky – 1. místo
Lukáš Mazurek – atletika – štafeta 4x60m – 1. místo; 300 m
– 9. místo

Radim Vaškovič – házená starší žáci (brankář) – 2. místo
Matěj Nekoranec – triatlon – 9.
místo
Tomáš Janeček – atletika – 300
m – 22. místo.
Z dosažených výsledků je
vidět, že se žáci naší školy neztratili a byli platnými členy
výpravy Zlínského kraje, který
skončil na celkovém 3. místě
(podle počtu medailí). Všem
zúčastněným patří velká gratulace a poděkování za úspěšnou
reprezentaci školy.
Účast na olympijských hrách
je motivací a cílem pro každého sportovce. Nemalou motivací k tréninku a k podávání
maximálních výkonů je také
Olympiáda dětí a mládeže, jedná se o jedno z prvních setkání
dětí s velkými soutěžemi, které
jsou mimořádné nejen úrovní
výkonů, ale hlavně setkáváním
sportovců a soutěžením v duchu fair-play. Martin Hála,

vyučující TV, ZŠ TGM

Turnaj v pétanque: ve 35 °C vyhráli senioři bronz
Ve čtvrtek 20. června jsme se
za náš charitní domov zúčastnili VI. ročníku Krajského kola
soutěže v pétanque, které se
konalo jako každý rok v domově pro seniory na Burešově. Protože náš tým ve složení
paní Ludmila Košťialová a pánové Karel Bubela a Rostislav
Nudni jel obhajovat loňské
druhé místo, naši soutěžící nenechali nic náhodě a poctivě

trénovali na nově vytvořeném
petanquovém hřišti na zahradě
domova.
I když se v den soutěže
pohybovala teplota vzduchu
okolo 35 °C, náš tým bojoval
urputně o každý bod. Úsilí
se nakonec vyplatilo a získali
jsme krásné třetí místo! Jeden
ze členů našeho týmu, pan Karel Bubela (91 let), získal navíc také pohár pro nejstaršího

účastníka soutěže a naše družstvo patřilo k nejstarším na turnaji vůbec, když součet věku
našich účastníků činil 256 let.
Tímto děkuji celému týmu
za pěknou reprezentaci Charitního domova Otrokovice a přeji sportovcům hodně sil do dalších soutěží i všedních dní.
 Mgr. Zdeňka Vlčková,
 vedoucí Charitního domova

Otrokovice

Beáta, i když se jí
úspěchy nesou značzávod nevydařil poku
„Polišenská“.
dle jejích představ.
Vynikající ale neZískala dvě stříbrné
jsou jen výsledky
na 100 m PP a 50
osmnáctileté Beáty,
m RP a dvě bronale i její mladší sestzové medaile na 50
ry Petry.
m a 100m BF. Díky
O třetím květnovém víkendu se Petra Polišenská předchozímu výkonu
na Světovém poháru si
konalo 4. kolo světového poháru „CMAS World umístění v seniorském repreCup 2013“ v polských Gliwi- zentačním týmu zaslouží, proto
cích. „Medailistkou klubu TZP ji nemine start na MS v ruské
NEMO je ostřílená, dnes již Kazani,“ upozornil Polišenský.
Velmi dobrým srovnáním
seniorská závodnice Beáta Polišenská, která mezi ženami všech týmů byly štafety na 4x
vybojovala 2. místo na 200 m 100 m PP a 4x200 m PP. V juBiFi, a to pouze 0,3 sekun- niorské kategorii obsadily dívdy za polskou reprezentant- ky druhé místo na 4x100 m PP
kou Agatou Struck,“ přiblížil ve složení Tereza Střelcová,
trenér Petr Polišenský. Mladší Eva Baťová, Adéla Kneifelová
sestra Beáty, třináctiletá Petra a Petra Polišenská. Na štafePolišenská, obsadila na trati tu 4x200 m PP si vyplavala 3.
místo i přes technickou závadu
100 metrů 8. příčku.
V červnu se konalo ve Zlíně na monoploutvi jedné ze záMistrovství České republiky vodnic. V kategorii seniorek se
v ploutvovém plavání, tedy na třetím místě díky skvělému
domácí vrchol sezony za účasti finiši Beáty umístily závodnice
patnácti klubů a výběru z těch TZP Nemo Zlín na 4x100 m
nejlepších závodníků Čech, PP ve složení Monika LangeMoravy a Slezska. Otrokovické rová, Lucie Střelcová, Monika
plavkyně Beáta a Petra Polišen- Hamšíková a Beáta Polišenská.
PP plavání s ploutví (moské vyplavaly celkem osm cennoploutev) na hladině se šnorných kovů.
Držitelkou titulu mistra ČR chlem,
RP plavání s ploutví (monose stala právě otrokovická plavkyně Petra Polišenská na 200m ploutev) pod vodou na nádech
PP kat. D (ročník 2000–2001). 50m, a 100, 400, 800m s tlakoK tomu ještě přidala dvě druhá vou lahví,
BiFi plavání s krátkými gumísta na 400 m RP, 100 m RP
movými ploutvemi.
a bronz na 100m PP.
(ano),
„Medaile mezi ženami vy- foto archiv P. polišenského

Otrokovické
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Plejádou skvělých výkonů se mohou
pochlubit otrokovičtí atleti, připravující se v tréninkové skupině Aleše
Prudkého. Dařilo se jim v nominačních
závodech na Olympiádu dětí a mládeže
i na mistrovství ČR dorostu a juniorů.
„V kategorii mladšího žactva dosáhl
výborných výkonů Kryštof Kašpárek,
který se stal přeborníkem kraje v běhu
na 60 metrů, ve skoku dalekém a pětiboji, zároveň výkony 537 centimetrů
v dálce a časem 41,24 sekundy v běhu
na 300 metrů drží přední místa v celorepublikových tabulkách,“ poznamenal trenér. Starší žák Dominik Šprňa
obsadil na mistrovství Moravy a Slezska (MMaS) čtvrté místo na 60 metrů za 7,60 sekundy a šesté ve skoku
dalekém (577 centimetrů). Dařilo se
i Tomáši Janečkovi ve skoku dalekém,
543 centimetrů, a v běhu na 150 metrů,
19,91 sekundy. Všichni tři výše jmenovaní se probojovali do nominace
na Olympiádu dětí a mládeže.
V kategorii starších žaček získala
na MMaS bronz oštěpařka Barbara Havlíková skvělým výkonem 36,85 metrů. Osobní rekordy jak v rozběhu,
tak ve finále na 100 metrů překážek

předvedla Kateřina Baranová, což jí
vyneslo konečné 5. místo. Na 7. místě
v hodu diskem skončila Tereza Čapková. „Družstvo starších žaček obsadilo
celkové 3. místo v moravské lize žaček,
kdy nestačilo jen na mistrovské JAC
Brno, které obsadilo první dvě místa,“
poukázal Prudký.
Velkého úspěchu na mládežnickém
mistrovství České republiky dosáhla juniorka Pavla Janečková, která vybojovala stříbrnou medaili v běhu na 400 metrů. Tím si i zajistila start na mezistátním
utkání juniorů, kde na stejné trati obsadila 7. místo v novém osobním rekordu
57,16 sekundy a podílela se i na druhém
místu štafety 4x400 metrů. Pomohla
tak českému týmu k celkovému vítězství nad celky z Chorvatska, Maďarska
a Slovinska. Na MČR zabojovala i Kristina Havlíková, která byla 8. v trojskoku a 10. v dálce. Dorostenka Dominika
Remešová doběhla na trati 100 metrů
a 300 metrů překážek 11. resp. 16. v nových oddílových rekordech.
Na Letní olympiádě dětí a mládeže
reprezentovali atletiku v Otrokovicích
v barvách Zlínského kraje Šprňa, Janeček a Kašpárek. V nejkratším sprintu

vybojoval Dominik Šprňa mezi závodníky ze všech krajů ČR 7. místo,
ve štafetě 4x60 metrů hoši ze Zlínského kraje nenašli přemožitele. Časem
27,30 sekundy zaostali jen 5 desetin
za českým rekordem. „Do Otrokovic
putují dvě zlata. Zásluhou Dominika,
který štafetu rozbíhal a skvělého finišmana Lukáše Mazurka, žáka ZŠ TGM,
připravujícího se ve Zlíně pod vedením
odchovance otrokovické atletiky Milana
Nožičky. Pochvala za reprezentaci Zlínského kraje i otrokovického oddílu patří
dále Tomáši Janečkovi, který zaběhl
osobní rekord na 300 metrů. Nejlepší individuální výsledek ovšem dosáhl Kryštof Kašpárek, který osobním rekordem
5,49 metru obsadil šestou pozici ve skoku dalekém mladších žáků,“ vyzdvihl
Prudký.
Jako nejlepší zprávu na závěr si trenér
nechal triumf Pavly Janečkové, které se
výkonem z mezistátního utkání podařilo
nominovat do reprezentační štafety juniorek 4x400 metrů na mistrovství Evropy
do italského Rieti. Tam se ve dnech 18.
až 21. července pokusí pro Českou republiku vybojovat některý z cenných
kovů. Anna Novotná

Nikola Zpěváková je miss aerobik Kadet

Třináctiletá
Otrokovičanka
Nikola Zpěváková reprezentovala město v soutěži Miss
aerobik. Dosáhla titulu miss
aerobik Kadet. Aerobiku se
aktivně věnuje od svých čtyř
let. Je pravidelnou účastnicí
závodů. Po několika semifi-

nálových kolech Miss aerobik
zvítězila v Olomouci. První
místo se jí podařilo obhájit
i na finále konaném 22. června
v Praze při konkurenci osmašedesáti dívek ze všech krajů
České republiky. 
(red),
 foto: Lenka Zpěváková

In-line bruslení v ZŠ Trávníky aneb Bruslíme už na 1. stupni

Inzerce

V těsné blízkosti naší trávnické
školy je vybudovaný ovál pro
in-line bruslení. Málokdo ví,
že tento ovál patří k nejlepším
v republice. Díky jeho blízkosti a dostupnosti jsme se už před
dvěma lety rozhodli rozšířit základní učivo tělesné výchovy
o výuku in-line bruslení u na-

šich nejmladších žáků – u prvňáčků.
Začátky nebyly vůbec jednoduché. Nejdříve musela paní
učitelka absolvovat instruktorský kurz v Hepa outdoor fitness
(mimo jiné je to jediný pořadatel
dětských příměstských in-line
táborů). Ihned poté se zapojily

do nácviku bruslení i děti. Pro
ně začaly úkoly nejprve samostatným navlékáním chráničů,
zapínáním přilby a dobrým utahováním bruslí. Rodiče měli ze
začátku možná větší obavy než
jejich děti, ale již při druhé lekci
chrániče a přilby nacházely během chvilky svá správná místa.
Po rozcvičkách zaměřených
na prohřátí a protažení svalů
jsme nacvičovali jednotlivé prvky na trávě i na pevném povrchu. Ze všeho nejdříve jsme se
ale museli naučit správně padat.
Největší legrace byla vždycky
na trávě při mexické vlně pádů.
Již po několika lekcích byl zřetelný rozdíl v technice naší jízdy, a to díky cvikům metodické
řady, jejíž nejzákladnější část
jsme dokončili letos ve druhé
třídě.
Děkujeme za vstřícnost
správci areálu a ostatním bruslařům za ohleduplnost.
PaedDr. Hana Vyoralová

a žáci II. C, ZŠ Trávníky

Odstávka v Teplárně Otrokovice se obyvatel nedotkne

Přestože léto je v plném proudu, v Teplárně Otrokovice se
už připravují na novou topnou
sezonu. Na konec července
je plánována odstávka, kdy
budou provedeny nezbytné
opravy a údržba technologií.
Obyvatelé však žádný výpadek nepocítí a dodávka teplé
vody omezena nebude.
„Pětidenní odstávka nám
umožní provést opravy i kontroly technologických zařízení,
která většinou po zbytek roku

fungují v nepřetržitém provozu.
Dále slouží k přípravě
zařízení
a sítí pro bezporuchový a spolehlivý provoz
v zimních měsících,“ vysvětlil
předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.
Zatímco většina tepláren
v době odstávky přerušuje dodávky, Teplárna Otrokovice
zajišťuje teplou vodu pro své

odběratele bez omezení. „Obyvatel se odstávka žádným způsobem nedotkne, teplou vodu
budou mít po celou dobu k dispozici,“ dodal Jeník.
Odstávka potrvá od pondělí 29. července do soboty
3. srpna. V tento den mohou
obyvatelé v blízkosti teplárny zaznamenat mírné zvýšení
hluku a tmavší kouř z komína, což souvisí s uvedením
technologických zařízení opět
do provozu.

Senzační úspěch zaznamenal na mistrovství republiky Rieter Cupu v Ústí nad Orlicí otrokovický tenista Stanislav Nebojsa. Již třiatřicetiletý
tenista Jiskry vyrovnal své singlové maximum,
když se probojoval až do čtvrtfinále a v deblu bral
dokonce stříbro. Je to historicky první individuální medaile na republikovém šampionátu pro
otrokovický klub. Fantastické stříbro vybojoval
s dlouholetým spoluhráčem Alanem Brusenbauchem z České Třebové ve čtyřhře. „Je to jako sen.
S Alanem je nám dohromady sedmdesát let. Finále proti hráčům, kteří se pohybují na okruzích
ATP, bylo důstojnou tečkou za naším vystoupením na turnaji," radoval se Nebojsa. 
(sne)
Inzerce

Na soutěžích mladých atletů padaly osobní rekordy

noviny

Tenista Stanislav Nebojsa má
stříbro z mistrovství republiky

Při světovém poháru trápil kušisty vítr
Kušisté z celé Evropy se o prvním červencovém víkendu
sjeli do Otrokovic na 15. ročník BOHEMIA World Cupu
a Mistrovství ČR ve střelbě
z polní kuše, které pod záštitou
starosty Mgr. Jaroslava Budka
uspořádal oddíl polní kuše TJ
Jiskra Otrokovice.
Stejně jako v předchozích letech přijely výpravy z Maďarska, Ruska, Chorvatska, Švédska, Německa a Švýcarska.
Otrokovický závod je mezi
zahraničními střelci velmi ceněn, především z důvodu vysoké organizační kvality a s tím
související výborné sportovní
úrovně zúčastněných střelců.
Pohárový závod trval dva
dny, přičemž každý den se střílelo na vzdálenosti 35, 50 a 65
metrů, vždy po třiceti šípech.
Za dva dny je tedy maximální možný nástřel 1 800 bodů.
Vysoké teploty a vítr, které
střelce po oba dva dny soužily, však neubraly nic na podaných výsledcích a opět byly

vidět výkony nejvyšší světové
kvality. Otrokovického závodu
se zúčastnilo bezmála šedesát
střelců. Nejlépe připraveným
týmem byli opět Chorvati, kteří si připsali vítězství v pěti ze
šesti vypsaných kategorií.
Všem českým střelcům se
výsledek z Bohemia Cupu započítal také jako účast na mistrovství České republiky, kde
na medailové pozice dosáhli
i domácí. Druhé místo v kategorii žen obsadila Kateřina
Štětkářová a v kategorii seniorů Aja Kaszonyiová. První
místo mezi juniory získala
Jana Šilhanová před rovněž
otrokovickým Janem Krejčou.
Mezi kadety se prosadil František Nemochovský, který získal stříbrnou medaili a bronz
připadl Františku Májovi.
V soutěži družstev domácí tým
Jiskry nestačil jen na střelce
z Kostelce a Opavy a v sestavě Aja Kaszonyiová, Kateřina
Štětkárová a Zdeněk Janda vybojoval třetí místo. 
(kru)

Vabroušek má opět titul Moraviaman

Skvělou formu potvrdil
triatlet Petr Vabroušek.
Opět, už pošesté, získal titul Moraviaman,
a to časem 8:51:46,5.
V cyklistické části vytvořil traťový rekord.
„Nadřeli jsme se fest,
podmínky byly dost
náročné. Už jen to, že
voda se za posledních
pár dní natolik ohřála, že v ní bylo horko
i bez neoprenu. Navíc
se plavalo o nějakých
8až 9 minut pomaleji,
než když jsou neopreny povolené. Takže
na celkový traťový rekord to určitě nevypadalo. Na kole silný vítr,
na běhu silné vedro, byl to dneska očistec,“ hodnotil Vabroušek.
Díky vítězství v červnovém závodu Tufo Moraviaman má jubilejní 10. titul mistra republiky na dlouhých tratích. Letos se závodu
na 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běhu utkalo přes 400
triatletů, což je nejvíce v historii.  (ano), foto: M. Fojtíková

