
Konec, nebo alespoň značné 
omezení nekonečných front mezi 
Otrokovicemi a Zlínem-Maleno-
vicemi. Hlavní dopravní tepna 
mezi dvěma největšími městy 
okresu je po třech letech plně 
průjezdná. Řidičům slouží dva 
pruhy v každém směru. „Silnice 
má pro město Otrokovice strate-
gický význam. Jsem šťastný, že 
se rozšíření I/49 podařilo, i když 
to trvalo tři roky. Jsem rád, že 
občané nebudou ztrácet čas po-
stáváním při různých výlukách. 
Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravě i realizaci tohoto 
úseku,“ uvedl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek. 

Debaty o tom, že je rozšíření 
potřeba, byly zahájeny už před 
mnoha a mnoha lety. V roce 
2010 se přistoupilo ke stavbě, 
poté ale byly stavby v celém stá-
tě zastaveny tehdejším ministrem 
dopravy Vítem Bártou. „Toto 
rozhodnutí pozastavilo mnoho 
probíhajících staveb, bohužel 
i čtyřpruh Otrokovice–Maleno-
vice. Navíc se výrazně zpomalila 
příprava nových dálničních sta-
veb, na což doplatíme v budouc-
nu při čerpání evropských dotací 
z Operačního programu Doprava 
2. Samosprávy Zlínského kraje, 
města Zlína i města Otrokovice 

dokázaly společným postupem 
odblokovat zastavení této stavby. 
Obyvatelé i živnostníci z Otro-
kovic a Zlína tuto silnici každo-
denně potřebují,“ poznamenal 
místostarosta Otrokovic Milan 
Plesar. Upozornil, že čtyřpruh 
Otrokovice–Malenovice s sebou 
nesl také letité vypětí místních 
politiků, pracovníků orgánů stát-
ní správy a samosprávy. „Dneska 
zde můžeme stát a vidět novou 
silnici, kterou jsme si všichni 
tak dlouho přáli. Jak to tak bývá, 
úspěch má vždy mnoho otců, ne-
úspěch jediného. Při této investi-
ci odvedly desítky politiků, pra-
covníků úřadů a institucí opravdu 
dobrou práci a mnoho z nich sedí 
na Městském úřadě v Otrokovi-
cích. Těm chci obzvláště poděko-
vat, že se ve svých zaměstnáních 
nenechali odradit zemětřeseními 
na politické scéně a usilovně pra-
covali na zadaných úkolech. Ty 
velmi dobře po léta plnili také 
pracovníci zlínské pobočky ŘSD 
pod vedením ředitele Karla Chu-
dárka,“ doplnil místostarosta. 

Co do činění měl s rekonstruk-
cí otrokovický odbor doprav-
ně správní, odbor přestupkový 
a exekuční, odbor stavební úřad 
i například odbor životního pro-
středí. „Rozšíření  I/49 zkulturni-

lo a zrychlilo cestování do kraj-
ského města. Je to adekvátní 
silnice k dosud vybudovaným 
dopravním stavbám na území 
Zlínského kraje, tedy D1 a R55. 
Průběh stavby zajisté ovlivnil 
život spousty lidí, ale tato oběť 
za to stála. Městský úřad Otro-
kovice, odbor dopravně-správní, 
vydával několik rozhodnutí týka-
jících se doprovodných staveb. 
Řízení nebyla vždy jednodu-
chá.  Ještě nejsou zkolaudová-
ny všechny doplňkové stavební 
objekty v rámci I/49, kde jsme 

příslušným speciálním staveb-
ním úřadem,“ sdělila vedoucí 
odboru dopravně-správního Re-
náta Krystyníková. Vzhledem 
k tomu, že se větší část stavby 
nachází na území spadajícího 
do správního obvodu Magistrátu 
města Zlína a také do kompeten-
ce Krajského úřadu Zlínského 
kraje, podílel se Odbor životního 
prostředí MěÚ Otrokovice hlav-
ně formou písemných vyjádře-
ní a konzultací zejména na její 
přípravě ve fázi územního a sta-
vebního povolení. „Území Otro-

kovic se stavba nezanedbatelně 
dotkla v místě křížení nadregio-
nálního biokoridoru a hlavně pak 
tím, že byla v rámci stavby pro-
vedena přeložka Hleděnovského 
potoka,“ přiblížil vedoucí odboru 
životního prostředí Petr Zakopal.  
Tato vodoteč pramení v lesích 
nad Malenovicemi, teče kolem 
malenovického hřbitova a kolem 
hobby marketu. Před zahájením 
stavby byl potok zaústěn do za-
trubnění pod areálem Tajmac 
a dále do řeky Dřevnice. 

 Pokračování na straně 3

Vážení obyVatelia otrokoVíc, 
v mesiaci júl som sa na pozvanie predstavi-
teľov Vášho mesta zúčastnil na  otrokovických 
letných slávnostiach. bol som veľmi nadšený 
z bohatého programu, z ktorého si mohol 
vybrať každý účastník to svoje, a to od tých 
najmenších až po skôr narodených. Účasť bola 
naozaj úctyhodná a som rád, že obyvatelia ot-
rokovíc a ich hostia z okolitých miest a obcí 
sa mohli počas troch dní plne oddať kultúre, 
hudbe, zábave a pozabudnúť na každodenné 
starosti a problémy. blahoželám celému mestu 
ku skvelej organizácii podujatia a teší ma, že 
aj v tak náročnej dobe, akou je svetová hospo-
dárska kríza, si občania našli cestu ku kultúre 
a k zábave. želám celému mestu otrokovice 
veľa úspechov a tvorivých nápadov pri orga-
nizácii ďalšieho ročníka otrokovickýh letných 
slávností, na ktoré sa už teraz úprimne teším. 

týmto by som chcel poďakovať celému mes-
tu otrokovice za pozvanie na letné slávnosti 
a v mene svojom ako aj v mene obyvateľov 

mesta Dubnica nad Váhom Vás pozývam 
na XX. ročník Dubnického folklórneho fes-
tivalu, ktorý sa uskutoční v Dubnici nad Vá-
hom v dňoch 30. 8.–1. 9. 2013.  Jeho súčasťou 
budú nielen vystúpenia folklórnych súborov, 
ale aj trhy umeleckých remesiel, Dubnický 
jarmok a mnoho ďalších zaujímavostí. Veľkým 
lákadlom bude aj festivalový ohňostroj, ktorý 
už tradične patrí medzi najväčšie ohňostroje 
v našom regióne. 

Vážení priatelia, teší ma, že družobné vzťa-
hy medzi otrokovicami, Dubnicou nad Váhom 
ale aj ďalšími našimi družobnými mestami sa 
permanentne rozvíjajú, a že tak spoločne na-
stavujeme krivé zrkadlo mnohým politikom 
v rámci Visegrádskej štvorky a dokazujeme 
v praxi, ako by sa mali budovať vzťahy medzi 
našimi národmi. 

želám Vám všetkým príjemný záver leta 
a prekrásnu farebnú jeseň. 
 Ing. Jozef GašParík,
 primátor mesta Dubnica nad Váhom

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

23. srpna 2013
číslo 8 - ročník 23
zdarma - neprodejné
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Čtyřpruh mezi otrokovicemi a Malenovicemi je konečně realitou 

Na vlně pohody se neslo město 
při 2. ročníku Otrokovických 
letních slavností. Loňská pre-
miéra dala laťku hodně vysoko 
a ani letos kulturní a společen-
ský program slavností, tentokrát 
v havajském duchu,  nezklamal. 
Slavnostmi žily všechny části 
města od Kvítkovic po Štěrko-

viště. „Jezdím na kole, abych 
vše stihla. Tady do Kvítkovic 
jsem se přišla podívat na ka-
maráda-sochaře Karla Blažka, 
za chvíli  jedu na Štěrkoviště 
na závody dračích lodí,“ usmí-
vala se cyklistka Lenka Jande-
rová.  Pokračování na str. 8, 

 foto ze slavností na str. 2 

letní slavnosti přilákaly davy lidí

Po třech letech hotovo. Starosta otrokovic Jaroslav budek, ministr dopravy Zdeněk žák a místosta-
rosta otrokovic Milan Plesar při slavnostním otevření čtyřpruhu na i/49. Foto: anna novotná
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otrokovickými letními slavnostmi tepalo 20. –22. 7. celé město

Plný park. Přízeň tisícovek fanoušků a posluchačů si užili hudebníci a baviči v parku 
před Společenským domem. tam se také konala degustační soutěž piv.

v kvítkovicích. Delegace z přátelských měst přišla v sobotu dopoledne pozdravit občany ke Společenskému domu a také do kvítkovic (snímek vpravo). Právě v kvít-
kovicích mohli obdivovat řezbáře při práci a také díla otrokovického uskupení rozumění. Práci se dřevem zkoušeli i malí návštěvníci sympozia.

MIG21. Hvězda zpěváka Jiřího Macháčka asi jen tak nezapadne. Publikum 
roztancoval a rozezpíval s kapelou MiG21.

disco a gril party. V hotelu atrium pořádali havajské disco a gril 
party, v jiných otrokovických podnicích nabízeli havajské menu.

Pohoda na vodě. Zájemci se mohli pro-
jet za symbolický poplatek lodí. 

Být rychlý a držet balanc. Divácky atraktivní podívanou znamenalo nedělní otrokovické kutálení – soutěž v koulení 
pneumatik. na náměstí 3. května byla také výstava vozů Dopravního podniku Zlín–otrokovice a zábavné dětské dopoledne.

třeba budeš taky hasič. na Štěrkovišti se prezentovala zájmová sdružení, třeba otrokovičtí hasiči. 
konaly se tam také závody dračích lodí a reggae festival. Dopravu zajišťoval v sobotu motorový vláček.



hřiště Mš Zahradní může nově navštívit i veřejnost
Mateřská škola Otrokovice ve spolupráci s městem Otrokovice 
otevírá školní zahradu u MŠO v Zahradní ulici na Baťově pro 
veřejnost. „Přístupná bude od 1. září vždy od 16 do 18 hodin. 
Zahrada bude po tuto dobu hlídána pracovníkem, který bude za-
městnán v rámci systému veřejně prospěšných prací s příspěv-
kem z Úřadu práce ČR nebo z řad osob patřících ke skupinám 
lidí, kteří v současné době zaměstnaní obtížně hledají,“ uvedla 
vedoucí Odboru školství a kultury Barbora Šopíková s tím, že 
po skončení provozu bude zahrada uklizena a nachystána na 
druhý den pro děti z MŠO.  (red)

knihovna bude v pátky otevřena déle
Městská knihovna má pro návštěvníky milou zprávu. Zatímco 
dosud bývala v pátky hlavní půjčovna otevřena do 13 hodin, 
od září je výpůjční doba prodloužena až do 17. hodiny. Dnes, 
23. srpna, je ovšem hlavní knihovna z technických důvodů 
uzavřena.  (ano)

Můžete žádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
Správní rada Fondu rozvoje bydlení (FRB) stanoví termín 
uzávěrky pro podání žádostí 63. kola výběrového řízení 
na 30. září. Formuláře k podání žádosti jsou k dispozici v in-
formacích MěÚ Otrokovice (budova č. 1), kde se také vypl-
něné žádosti podávají. Zásady poskytování úvěrů z FRB jsou 
uveřejněny na webu www.otrokovice. cz v sekci Městský 
úřad, odbory a oddělení, odbor ekonomický. Více informací 
u Kateřiny Štětkářové, tel: 577 680 227, e-mail:  
stetkarova@muotrokovice.cz.  (red)

Památku t. Bati přišel uctít i syn svědka nehody
Pietního aktu 
u pomníku 
tragicky ze-
snulého světo-
vého obuvníka 
Tomáše Bati 
v parku před 
Společenským 
domem a také 
na místě ne-
hody v areálu 
TOMA se letos 
zúčastnil Adolf 
Janík, syn 
svědka pádu le-

tadla. (na snímku vpravo.) Jeho otec, kartonář Adolf Janík byl 
jedním z prvních, kteří 12. července 1932 uslyšeli ránu a po-
spíchali zjistit, co se děje. Pád letadla nepřežil ani Tomáš Baťa 
ani pilot Jindřich Brouček. „Otec přišel ke kabině. Poznal To-
máše Baťu, několiktát se s ním setkal. Pilot Brouček byl vedle 
něj, už nebyli živí. Šel to oznámit vedoucímu papíren panu 
Hlavničkovi,“ předal svědectví svého otce nyní pětaosmde-
sátiletý Adolf Janík mladší, který je sám absolventem Baťovy 
školy práce. Dodal, že Tomáš Baťa starší byl znám jako lidový 
člověk, který požadoval poctivou práci. (ano)

občanům přišla další krizová sms
Dne 14. srpna obdrželi registrovaní obyvatelé Otrokovic krizo-
vou zprávu do mobilních telefonů. „V 7.20 hodin došlo k po-
žáru ve firmě Siga v budově 44c areálu TOMA. Na místo vyra-
zili profesionální a dobrovolní hasiči i hlídka městské policie. 
Nedošlo k úniku nebezpečných látek do ovzduší. Požár byl 
uhašen, nehrozí žádné nebezpečí, hasiči jsou stále na místě,“ 
informoval otrokovický Infokanál. Systém krizových sms fun-
guje od května 2011, od té doby byla občanům rozeslána čtyři 
upozornění. V současnosti je registrováno 870 uživatelů této 
služby. Krizové zprávy představují řešení pro rozšíření a zkva-
litnění informovanosti při vzniku nepředvídané, mimořádné či 
krizové situace, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení zdra-
ví, životů a majetku. Registrace je možná přes webové stránky 
města Otrokovice www.otrokovice.cz nebo formou sms dle 
uvedeného vzoru a odeslanou na číslo 577 680 111. Pro regist-
raci chaty se za číslo orientační přidává mezera a slovo eVID. 
Víceslovné názvy ulic se píší dohromady. ReGISTRUJme-
zeraJMeNOmezeraPRIJMeNImezeraOTROKOVICemeze-
raULICemezeraCISLOORIeNTACNI. Příklad registrační 
SMS zprávy: ReGISTRUJ_JAN_NOVAK_OTROKOVICe_
NAMeSTI3KVeTNA_999. Cena odeslání registrační sms je 
dle tarifu operátora. Přijímání krizových zpráv je bezplatné, 
lidé se nemusejí kvůli registraci obávat ani zpoplatnění těchto 
zpráv ani žádné nevyžádané reklamy.  (red)

OtrOkOvické
nOviny 3

aktuálně Z Města

více aktualIt na www.otrokovIce.cZ

Čistý vzduch – je to na nás. To 
je heslo evropského týdne mo-
bility, který letos připadá na 16. 
–22. září. Že se lze městem po-
hybovat i bez aut, se budou moci 
lidé přesvědčit a spoustě akcí vě-
novaných propagaci chůze, jízdy 
na kole a hromadné dopravy. 

V pondělí, úterý, čtvrtek, pá-
tek a sobotu mohou zájemci přijít 
na čerstvě zrekonstruované do-
pravní hřiště. „Uvidí zmodernizo-
vané a bezpečnější dopravní hřiš-
tě, na kterém bude nová okružní 
křižovatka, světelná signalizace, 
železniční přejezd se signalizací, 
cyklostezka přecházející ve stez-
ku pro chodce a cyklisty či stojan 
benzinové pumpy,“ přiblížila He-
lena Dolinová z DDM Sluníčko, 
která má dopravní hřiště na sta-
rosti. 

To ale není zdaleka všech-
no. Například v pondělí 16. září 
zkontrolují na dopravním hřišti 
cyklistům kola odborníci z cyk-
loprodejny Cyklosport Zimmer-
mann a ve čtvrtek eURO BIKe 
s. r. o. Otrokovice, v úterý uvidí 
příchozí ukázku zásahu Policie 
ČR s koňmi i psovody, Českého 
červeného kříže, ukázku sebeo-
brany a také čtyřkolky. V pátek 
bude navíc na dopravním hřišti 
výuka jízdy in-line, v sobotu kon-
trola vybavenosti kola.  Ve středu 

se akce evropského týdne mo-
bility konají v parku před poli-
klinikou, kde bude od 15 do 18 
hodin například ekoporadna, 
měření tuku a cukru či výtvarné 
dílničky. Mezi 16. a 18. hodinou 
si mohou zájemci zacvičit s evou 

Urbanovou v ZŠ TGM. Ve čtvr-
tek se lidé v knihovně seznámí 
s mapami a turistickými značka-
mi a zajímavými zákoutími měs-
ta Otrokovice, v pátek se mohou 
vydat do práce pěšky, na kole či 
v MHD se zástupci města, v so-
botu si s nimi mohou zajet na na-
pajedelský Pahrbek a vyzkoušet 
netradiční slalom či opilecké 
brýle. V nedělní odpoledne se 
vznesou nad Štěrkoviště draci při 
drakiádě.

Po celý týden se v dopoled-
ních hodinách konají akce pro 
školáky, například fotografová-
ní obsazenosti parkovišť, sčítání 
dopravních prostředků, dopravní 
soutěže či malování dopravních 
značek. „evropský týden mobi-
lity si užijí také senioři. Program 
speciálně pro ně je připravený 
v úterý, ve středu a ve čtvrtek. 
Kromě procházky to budou be-
sedy na téma senioři v dopravě,“ 
doplnila vedoucí odboru dopravy 
Renáta Krystyníková.

Většina akcí týdne mobility 
je zdarma. Zpoplatněna je pouze 
drakiáda na Štěrkovišti, za regist-
raci draka se platí 30 korun. Divá-
ci vstupné neplatí.

Leták s podrobným progra-
mem evropského týdne mobility 
dostanou lidé do schránek během 
následujícího týdne. (ano)

akce evropského týdne mobility: do práce 
Mhd, kontrola jízdních kol i opilecké brýle

nejistý krok. opilecké brýle 
si mohli lidé vyzkoušet napří-
klad při jarním otevírání mo-
torkářské sezony. 
 Foto: M. FoJtíková

Čtyřpruh mezi otrokovicemi a Malenovicemi je hotový
dokončení ze strany 1

Kvůli rozšíření I/49 byl tok 
u ZPS přetrasován do otevřeného 
koryta podél železniční trati smě-
rem na Otrokovice a navazuje 
na koryto odvádějící povrchové 
vody kolem tělesa SV obchvatu 
Otrokovic zaústěné do Dřevni-
ce pod splavem u zahrádkářské 
kolonie. 

„Z hlediska životního prostře-
dí mi nezbývá než konstatovat, 
že nová komunikace, jako téměř 
každá velká dopravní stavba, 
s sebou v našich podmínkách 
přináší kromě nesporného pří-
nosu také některé méně pozitivní 
změny. Pomineme-li dopravní 
problematiku, přináší zlepšení 
plynulosti dopravy spojené s roz-
šířením komunikace jednoznačně 
pozitivní vliv v podobě snížení 
množství škodlivin z dopra-
vy do ovzduší, a za pozitivní je 
možno považovat i přetrasování 
Hleděnovského potoka do ote-
vřeného koryta. To, co naopak 
stavba z hlediska životního pro-
středí příliš pozitivně neovlivní, 
je další zhoršení prostupnosti 
krajiny pro volně žijící živoči-
chy. Překážka v podobě takovéto 
víceproudé komunikace je prostě 
nepřekonatelná,“ podotkl Petr 
Zakopal s tím, že nechce snižo-
vat skutečně velký význam nové 
komunikace pro region. 

„Jedná se jen o jakési po-
vzdechnutí si nad tím, že napří-
klad v porovnání se sousedním 
Rakouskem či Německem nevě-
nují u nás projektanti a investoři 
dostatečnou pozornost zmírnění 
vlivu dopravních staveb na ži-
votní prostředí,“ míní vedoucí 
odboru životního prostředí.   

S rozšiřováním I/49 měl co 
do činění také odbor přestupko-
vý a exekuční. „K  I/49 se vedlo 
celkem deset řízení o vyvlastně-
ní, s občany i s obchodními spo-
lečnostmi. Pozemků bylo celkem 
devětadvacet,  celková rozloha 
8 024 m2.  Nejmenší vyvlastně-
ný pozemek měl 10 m2, největší 
1114 m2,“ konstatovala vedoucí 
odboru Zuzana Dospíšilová.

Ředitel Dopravní společnosti 
Zlín–Otrokovice (DSZO) Josef 
Kocháň poukázal na postupné 
zlepšování průjezdnosti silnice 
I/49 ve více etapách, například 
zprovoznění systému koordina-
ce světelně řízených křižovatek 
a preference MHD počátkem 
tohoto roku. „Při dvoupruhovém 
profilu silnice docházelo často 
k vytváření kolon před křižovat-
kami. Vozidla, jak běžné auto-
mobily, tak s nimi i vozy MHD, 
pomalu popojížděla, často za-
stavovala, trolejbusy a autobusy 
nabíraly zpoždění. Týkalo se to 
jak dopravních špiček v běžném 
provozu, tak jakékoli nepravi-
delnosti, vzniku dopravní neho-
dy na trase a podobně,“ podotkl 
ředitel DSZO s tím, že podnik 
často registroval dvacetiminu-
tová, ale v krizových situacích 
i delší časová zpoždění spojů. 

Řidiči přicházeli v důsled-
ku velkých zpoždění o pláno-
vané bezpečnostní přestávky, 
takže DSZO musela povolávat 
do služby další řidiče a ve vo-
zidlech je střídat. To všechno 
znamenalo pro DSZO zvýšené 
náklady. Na převedení dopravy 
na novou čtyřpruhovou trasu se 
DSZO i přímo podílela nasaze-
ním svých montážních čet, které 

přemisťovaly několikrát podle 
postupu stavby trolejové vede-
ní. „Můžeme tedy konstatovat, 
že dokončení této mnoho let 
trvající stavby i zavedení systé-
mu preference MHD u světelné 
signalizace vítáme a praktické 
efekty těchto skutečností nepo-
chybně vnímají i cestující,“ po-
dotkl ředitel DSZO.

Brzdu v Otrokovicích stále 
představuje kvítkovická křižo-
vatka. Tomuto místu by se mělo 
ulevit po vybudování jihový-
chodní části obchvatu Otroko-
vic. „Již léta apelujeme na dobu-
dování chybějící části obchvatu 
města. Apelem nemyslím po-
vídání do médií, ale konkrétní 
kroky. V červnu 2011 jsme ini-
ciovali sepsání Deklarace o ne-
zpoplatnění obchvatu Otrokovic 
a podporu jeho dostavby, kterou 
podpořil Zlínský kraj a dalších 
14 obcí a měst v regionu. V ce-
lém procesu jsme aktivní, což 
přináší každoroční desítky mili-
onů korun z ministerstva dopra-
vy směrem ke zlínské pobočce 
ŘSD na přípravu celé investice. 
Byť se může zdánlivě zdát, že 
se nic neděje, příprava stavby 
pokračuje slibně. Vykupují se 
pozemky, v pokročilých fázích 
jsou dokumentace pro orgány 
státní správy i dokumentace vý-
běrového řízení na dodavatele 
stavby. Vše bude ve finále zále-
žet na penězích, jsem však opti-
mistou a věřím, že se do konce 
roku 2017 projedeme po nové 
JV části obchvatu Otrokovic. 
Z pozice samosprávy města pro 
to děláme všechno, co může-
me,“ dodal místostarosta Otro-
kovic.   anna novotná
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Vážení SPoluobčané, 
při Otrokovických letních slavnostech jsme měli 
opět jednu z příležitostí setkat se s představiteli 
našich družebních, chcete-li partnerských měst. 
Řada lidí se mě ptá, jak vlastně tato spolupráce 
funguje a jaké možnosti nám přináší. Naší hlavní 
myšlenkou a představou o spolupráci je setkávání 
občanů jednotlivých měst v rámci různých zájmo-
vých oblastí, přičemž role samosprávy – vedení 
města by měla spočívat hlavně ve zprostředkování 
kontaktů mezi konkrétními spolky či organizace-
mi. V současné době aktivně a na velmi kvalitní 
úrovni spolupracujeme se slovenskou Dubnicí 
nad Váhom, která je naším partnerem nejdéle – 
již čtrnáct let. Možná i díky minimální jazykové 
bariéře se daří rozvíjet oblasti realizovaných ak-
tivit. Pravidelně se setkávají žáci základních škol 
v Dubnici při atletických závodech „Memoriálu 
Marty Herdovej“. V Otrokovicích se Dubničané 
zase zapojili do projektu ZŠ Mánesova „Pohyb 
nás spojuje a vzájemně rozvíjí“. Zúčastňují se 
i výtvarných a vědomostních soutěží. Setkávání 
probíhají i mezi seniory v rámci projektu Komu-
nitního plánování sociálních služeb.

Přestože s polským Zawadzkim jsme uzavře-
li deklaraci o vzájemné spolupráci v roce 2006, 
na setkávání spolků bez účasti samospráv stále 
pracujeme. Komunikace u příležitosti městských 
slavností na obou stranách je aktivní a nejvhod-
nější oblast spolupráce se zatím jeví v oblasti 
sportu.

Předloni jsme navázali intenzivnější kontakt 
s maďarským městem Vác, které je již nyní part-
nerským městem Dubnice nad Váhom. Pokud by 

došlo k uzavření deklarace a spojení všech čtyř 
států – Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, byl 
by uzavřen kruh Visegrádské čtyřky a otevřely 
by se nám možnosti čerpat finanční prostředky 
z Visegrádského fondu. Přesto, že jsme s Vácem 
ve spojení krátce, stihli jsme již zprostředkovat 
koncert Ženského pěveckého sboru a cimbálové 
muziky Radovan tamním obyvatelům, stejně jako 
výstavu Fotoklubu BeSeDA Otrokovice. Všich-
ni zaznamenali velký úspěch, proto věříme, že 
se do Vácu opět v budoucnu vrátí. Fotografové 
se již sjednotili natolik, že maďarské přátele, již 
bez zásahů samosprávy, pozvali na jimi pořádaný 
říjnový workshop v rekreačním areálu Kamínka 
v Chřibech, na kterou se sjíždějí milovníci tohoto 
druhu umění z Česka i zahraničí. Semínko spolu-
práce se nám tedy podařilo zasadit a věříme, že 
obě sdružení se budou i nadále starat o jeho další 
vývoj. Maďarská kapela Kitty Live se nám zase 
představila při Otrokovických letních slavnostech. 
V dalším období vzájemné spolupráce bychom 
rádi v Maďarsku prezentovali také umění našich 
výtvarníků.  V nastíněném duchu bychom chtěli 
ve spolupráci dále pokračovat a prohlubovat ji tak, 
aby přinášela užitek občanům, místním organiza-
cím, sdružením a spolkům s minimálním zásahem 
samospráv. Věřím, že partnerské vztahy měst mo-
hou obohatit společenský i sportovní život, nabíd-
nout ukázky odlišných kultur a zvyků dětem, ale 
i ostatním občanům našeho města. Očekávaným 
benefitem pak může být  také nabídka příkladů 
dobré praxe v různých oblastech veřejného života. 
Hezký den přeji všem. 

 Mgr. Jaroslav Budek,  starosta otrokovic

okénko starosty
Z jednání rady města otrokovice 15. 7. 2013
Při svém prázdninovém jednání rada města projednala 38 bodů, 
ke kterým přijala usnesení. Všechna jsou veřejnosti k dispozi-
ci na internetových stránkách města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Rada města schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy 
ze dne 5. 6. 2009 o zajišťování obědů pro občany města Otroko-
vice – důchodců uzavřené mezi městem Otrokovice a SeNIOR 
Otrokovice. Radní dále vzali na vědomí harmonogram i rozpo-
čet přechodu Městské televize Otrokovice na digitální vysílání 
a schválili vynaložení 89 tisíc korun jako výdajů nutných k poří-
zení techniky nutné k přechodu na digitální vysílání. Radní dále 
schválili navýšení rozpočtu DDM Sluníčko o 206 tisíc korun, 
které budou použity na organizaci a zajištění povodňového tábo-
ra pro děti z povodněmi postižených oblastí. Rada města násled-
ně schválila jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nejvhod-
nějších nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
„Nákup kancelářského multifunkčního barevného zařízení“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče TeNO 
PLUS, s. r. o. 

Rada města následně jménem zadavatele schválila rozhodnu-
tí o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „GALeRIe Otrokovice – rekonstruk-
ce bývalého Rallye baru. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče ALSPO ZLÍN, s. r. o.  Rada města následně 
schválila zahájení zadávacího řízení dvou veřejných zakázek 
malého rozsahu  
• na stavební práce s názvem „Oprava chodníků v parku před 
Společenským domem – 1. etapa“. 
• na stavební práce s názvem „Stavba cyklostezky v Otrokovi-
cích – tř. T. Bati – MITAS – sad Míru – SO 101.“

Ve zbytku jednání se radní zabývali věcnými břemeny na po-
zemcích města, nájemními smlouvami na městské byty a neby-
tové prostory ve vlastnictví města Otrokovice. 
 Ing. Milan Plesar, místostarosta města otrokovice 

Mgr. radana Zenáhlí-
ková je tajemnicí Městského 
úřadu Otrokovice od 1. ledna 
2013.  Co se za tajemným slo-
vem tajemník skrývá? „Tajem-
ník úřadu je nadřízen vedoucím 
jednotlivých odborů a kontrolu-
je činnost všech zaměstnanců 
zařazených do úřadu. V sou-
ladu se zákonem o úřednících 
územních samosprávných celků 
je vedoucím úřadu a plní úkoly 
statutárního orgánu zaměstna-
vatele.  Za plnění úkolů úřadu 
odpovídá starostovi města,“  
přiblížila Radana Zenáhlíková 
svou práci s tím, že mezi povin-
nosti tajemníka mimo jiné patří 
také účast na zasedání zastupi-
telstva města a schůzích rady 
města s hlasem poradním.  
Prozraďte, jaké hlavní cíle 
chcete ve své funkci dosáh-
nout.
Mým největším cílem je 
efektivní úřad, který kvalitně 
a rychle zajišťuje služby pro 
občany a podnikatelské subjek-
ty. Ke zvyšování kvality práce 
úředníků slouží v minulých le-
tech zavedený a neustále zdoko-
nalovaný Systém řízení kvality. 
Jeho prostřednictvím se snaží-
me stále více profesionalizovat 
činnosti, které úřad vykonává. 
Současně chceme být vůči kli-
entům vstřícní a otevření. 
co už jste letos učinili k dosa-
žení tohoto cíle?
Na jaře jsme například zavedli 
tzv.  pojízdný úřad.  Jedná se 
o novou službu poskytovanou 
na území města pro vymeze-
nou skupinu osob, které se ne-
mohou zejména ze zdravotních 
důvodů, z důvodů péče o dítě 
do 3 let nebo z jiných obdob-

ných vážných důvodů dosta-
vit na úřad. Klient tak nemusí 
k nám, my přijedeme za ním. 
V rámci této služby zajišťujeme 
vyřízení občanského průkazu, 
ověřování podpisů a výpisy 
z CZeCH POINTU. Snažíme 
se zdokonalovat naše služby 
i v tom směru, že obsloužíme 
klienty nejen v úředních hodi-
nách, ale po předchozí domluvě 
i mimo ně. 
Jaké úkoly stojí před úřadem 
v nejbližší době?
V současnosti úřad spolupracu-
je s externí firmou na zpraco-
vání Integrovaného strategic-
kého plánu města Otrokovice 
na léta 2014–2023. Dle našeho 
názoru se jedná o efektivní 
nástroj řízení rozvoje města. 
Za důležité považuji, že tvor-
ba tohoto strategického plánu 

bude probíhat ve spolupráci 
s veřejností. Občané, podnika-
telské subjekty a neziskové or-
ganizace budou mít příležitost 
předložit náměty k budoucímu 
rozvoji města a vyjádřit  svůj 
názor.  Pro chod úřadu je důle-
žité, že jednou z priorit v rám-
ci strategického plánu bude 
zpracování strategie městského 
úřadu. Předpokládám, že v je-
jím rámci budou přijata opat-
ření ke zvyšování výkonnosti 
úřadu a kvality služeb.  Kon-
krétními kroky bude mimo jiné 
zavedení systému řízení rizik, 
přijetí standardů zákaznické 
orientace a zavedení hodnoce-
ní zaměstnanců.
v čem spatřujete největší 
problém při řízení úřadu?
Hlavním problémem je zajistit 
kvalitní výkon státní správy, 

tedy veřejné správy vykoná-
vané jménem a v zájmu státu, 
aniž by na to doplácelo město 
ze svých prostředků. Výkon 
státní správy uskutečňuje náš 
úřad  například  v oblasti vydá-
vání občanských průkazů, pasů 
a řidičských průkazů, evidence 
vozidel, zajišťování sociálně 
právní ochrany dětí, projedná-
vání přestupků. Výkon státní 
správy tvoří asi padesát pro-
cent činnosti úřadu. Příspěvek 

na státní správu nepokrývá 
náklady s jejím výkonem spo-
jené. Město tak z vlastních pe-
něz, které by mohly být využity 
jiným způsobem, dotuje výkon 
státní správy, kterou by měl 
z logiky věci platit stát. Tento 
problém tady je od roku 2003, 
kdy proběhla reforma veřejné 
správy, a v tuto chvíli se nezdá, 
že by jej kompetentní orgány ja-
kýmkoliv způsobem řešily.
 anna novotná

tajemnice městského úřadu: obsloužíme klienty i mimo úřední hodiny

vážení občané města otrokovice,
 

zveme vás na neformální jednání o budoucnosti rozvoje 
města v rámci přípravy strategického dokumentu

„Integrovaný strategický rozvojový plán 
města otrokovice 2014–2023“.

 Jednání se uskuteční ve středu 18. září 2013 od 17.00 
hodin v kinosále otrokovické Besedy,
 nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice.

                                                                                                                                           
Jak mají otrokovice vypadat v příštích letech? Přijďte 
diskutovat o problémech a jejich dostupných řešeních se 
zástupci Městského úřadu Otrokovice. Přijďte nám říci,  

co se vám líbí a co chcete zlepšit. 
využijte příležitost spolupodílet se na řízení rozvoje 

města a zapojte se do připomínkování návrhu
 strategického dokumentu.

Máme zájem diskutovat o tématech, jakými jsou: kultura, 
školství, volný čas, sociální služby, zdravotnictví, bydlení, 

životní prostředí, doprava atd.  
Na jednání se bude podílet zpracovatel strategického doku-
mentu, poradenská společnost GRANTIKA České spořitel-
ny, a. s.            těšíme se na setkání s vámi.

v jednom kole. Vést úřad o 160 zaměstnancích vyžaduje dobré 
manažerské dovednosti a plné soustředění. 
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Hudebník, divadelník  a pedagog Mgr. Michal Mynář 
je od března ředitelem kulturního a kongresového centra 
Otrokovická BeSeDA. Přeje si, aby organizace zřízená 
a vlastněná městem byla pro Otrokovičany místem pro 
pobavení i poučení. „Co se mě týče, jsem na začátku. 
I když uplynula doba hájení. Půjde-li to dobře, ve své 
funkci se budu dobře cítit a budu plně zorientován tak 
do dvou let. Do dvou let bych také mohl veřejnosti nepří-
mo odpovědět na otázku, zda se pro tuto funkci hodím. 
To se nedá poznat ani za měsíc ani za dva či za jednu 
sezonu. Za dvě už ano,“  říká.
Baví vás otrokovická Beseda?
Ze začátku tu pro mě bylo hodně věcí, které jsem musel 
naráz sledovat, byl to docela zmatek. Postupně jsem si 
začal na to tempo zvykat a začalo mě to bavit. Chuť jsem 
do toho měl od začátku. Baví mě pochopitelně i věci a po-
řady, které nabízíme, jinak bych se do toho nepouštěl. 
Pravdou je, že časové zaneprázdnění je poměrně značné, 
a když chce člověk stihnout ještě rodinu a malé dítě, tak 
mu nevyjde čas na všechno, co by rád viděl. Unikl mi 
tak třeba muzikál Naše ulička a některá další představení. 
Naopak jsem rád, že se mi podařilo vidět třeba kroměříž-
ské divadelníky a jejich představení Mikve.
kulturní programy tedy dle časových možností sle-
dujete. Jak je to s dalšími produkty otrokovické Be-
sedy? Čtete otrokovické noviny, sledujete Mtvo, 
chodíte do Městské kavárny?
V tomto směru už mám i za těch pár měsíců profesionální 
deformaci. Otrokovické noviny i Městskou televizi Otro-
kovice sice sleduji, ale už tak nesleduji obsah, jako spíše 
formu, a zda je vše v pořádku. Nevidím je tedy jako zdroj 
informací, ale jako produkt Otrokovické BeSeDY a jako 
to, za co nesu svým způsobem odpovědnost. Co se týče 
kavárny, za její provoz  sice odpovědnost nenesu, ale rád 
tam zajdu na kávu.
cílem otrokovické Besedy je přilákat lidi za kul-
turou. Jaké je otrokovické publikum a jak třeba 
chcete dosáhnout vyšší návštěvnosti?
Publikum v Otrokovicích je podobné jako všude jinde. 
Základním problémem je najít vhodný způsob, jak je 
oslovit. Někdy se nám z našeho pohledu zdá, že nabízí-
me dobré pořady, které pak nejsou tak navštívené, jak by 
si dle našeho názoru zasloužily. Otázka je, zda dokážeme 
správným způsobem oslovovat a motivovat naše diváky. 
To je to, na čem budeme muset pracovat dnes a denně. 
Rád bych rozproudil co nejširší diskusi, aby se k nám 
dostávaly náměty a postřehy. Samozřejmě už teď různé 
podněty sbírám.  Budu jen rád, když za mnou Otroko-
vičané se svými  připomínkami přijdou do Otrokovické 
BeSeDY nebo mi napíší na e-mail mynar@besedaotro-
kovice.cz. Určitě využiji pro další práci například podně-
tů, které jsem získal při filmové projekci v kinokavárně. 
třeba k digitalizaci nebo obnovení letního kina?
Ano. Padla také otázka, zda budeme hrát představení, 
která patří do takzvané artové skupiny, a s tím se otevřela 
i otázka digitalizace kina. Pro to, abychom mohli fungo-
vat jako plnohodnotné kino, potřebujeme přejít na nový 
formát záznamu, který je ovšem poměrně značnou inves-
ticí. Investicí, která se ale ani z dlouhodobého hlediska 
nemůže vrátit, nevyplatí se. Nicméně filmová kultura je 
takový fenomén, že si myslím, že by si zasloužila, aby 
i v Otrokovicích zůstala zachovaná. Bez tohoto digitál-
ního formátu pravděpodobně nemá šanci. Nápadů máme 
mnoho. Pomocí digitalizovaného kina bychom chtěli na-
bídnout žhavé filmové premiéry, chceme vyzkoušet letní 
kino a nezapomínáme ani na školy, kterým bychom chtě-
li nabídnout filmové projekce přesně na míru podle jejich 
učebních plánů a potřeb.
na jaký pořad byste vy sám nikdy nešel, jaký byste 
v otrokovické Besedě nikdy neuvedl?
Nemám rád programy, které zesměšňují ať už osobu, 
nebo jakoukoliv skupinu obyvatel, a pravděpodobně, 
i kdyby to mělo zaručit velký kasovní úspěch, snažil bych 
se, aby se takový program do dramaturgického plánu ne-
dostal. Myslím si, že zábava se dá dělat i jiným způsobem 
než někoho zesměšňovat. Něco jiného je úsměv, humor. 
Ale zesměšňování je zlý humor a špatná energie. A vše, 

co s sebou nese špatnou energii, bych od Otrokovické 
BeSeDY chtěl mít co nejdále.
co byste tedy vy sám rád v otrokovické Besedě viděl?
Líbí se mi pořady, které dokážou pobavit a současně mají 
určitou úroveň. Takových pořadů není  zas až tak mnoho 
a ne vždy jsou mediálně nejznámější. Pokud by se nám 
ale podařilo kultivovat otrokovické publikum natolik, že 
by si začalo vybírat to lepší, byli bychom velmi spoko-
jeni. Stejně jako se věnujeme zdravé stravě, mohli by-
chom se věnovat zdravé duševní stravě a nejíst to, co má 
charakter rychlého občerstvení.  Samozřejmě velkou roli 
hrají finance, ale když zůstaneme u tohoto příměru, i to 
zdravé jídlo se dá vařit poměrně levně.
Popište trochu blíže otrokovickou Besedu jakožto 
organizaci.
Ač to tak zvenku nevypadá, Otrokovická BeSeDA je 
celkem složitý mechanismus. Budova je sama o sobě 
členitá, a členitá je i organizační struktura. Dramatur-
gický tým tvoří pět pracovníků – ředitel, ekonom a tři 
programoví pracovníci, z nichž každý má na starosti ur-
čitou oblast, například zajištění divadelních představení 
a koncertů, filmových projekcí, bezchybného chodu řady 
kurzů, oblíbených zájezdů či vzdělávacích pořadů pro 
školy. Společně pak řešíme propagaci a vyváženost dra-
maturgického plánu. Do BeSeDY patří organizačně také 
Městská televize Otrokovice, Otrokovické noviny a nově 
fotostudio, které zabezpečuje jednak grafické práce pro 
potřeby všech oddělení Otrokovické BeSeDY, jednak 
také pořizování studiových fotografií i fotografií do ob-
čanských a řidičských průkazů. Fotostudio je tvořeno 
jedinou pracovnicí, která má práce opravdu nad hlavu. 
Vždyť jen průkazových fotografií bylo za dobu existen-
ce studia zhotoveno více než sto a kromě toho možná ti, 
co sledují plakáty a bannery Otrokovické BeSeDY, už 
mohli postřehnout, že jejich grafická úroveň se pozmě-
nila a doufáme, že k lepšímu. V Městské televizi Otro-
kovice je aktuálním prvkem přechod na digitální vysílá-
ní, které má oficiálně začít 1. září. Divákům tato změna 
přinese lepší kvalitu obrazu. Už nyní se mohou podívat 
na streamové vysílání, které běží zkušebně na webových 
stránkách www.mtvo.cz. Snažili jsme se zlepšit i Otroko-
vické noviny – uvažovali jsme o větším formátu, zatím 
ale pro to nejsou podmínky. Pokud by se nám v budouc-
nu podařilo tuto myšlenku prosadit, znamenalo by to 
přehlednější noviny, graficky lépe upravené a pro čtená-
ře pohodlnější. Ne dost na tom, Otrokovická BeSeDA 
bude ještě letos či počátkem příštího roku rozšířena o dva 
další subjekty. Tím jedním bude galerie, která se nyní 
stavebně upravuje v prostorách bývalého baru na náměs-
tí 3. května. Tam budou mít sídlo výtvarníci ze skupiny 
Rozumění, Klub přátel historie města Otrokovice a Fo-
toklub BeSeDA. Další novinkou má být od ledna 2014 
turistické informační centrum. Pracovnice našeho před-
prodeje do určité míry nyní tyto služby supluje – pokud 

se objeví turista, který potřebuje informace, poskytne mu 
je. Chtěli bychom to ale dostat na nějakou kvalitativně 
vyšší úroveň, a proto ve spolupráci s městem chystáme 
turistické informační centrum, které bude odpovídat ur-
čitým standardům.
Jaký přínos bude mít informační centrum pro otro-
kovičany?
Bude informačním servisem pro turisty i občany Otro-
kovic a poskytovat základní informace všeho druhu: 
o ubytování, jízdních řádech či služby jako barevné kopí-
rování až do formátu A3, laminování dokumentů a vázá-
ní do kroužkové vazby. Kromě těchto služeb bude plnit 
úkoly pro Otrokovickou BeSeDU – bude tam možné 
zakoupit vstupenky na pořady Otrokovické BeSeDY 
i některých dalších subjektů, protože jsme součástí inter-
netového předprodeje sítě TicketArt.  Jednáme o tom, že 
bychom zprostředkovávali prodej jízdenek společnosti 
Student Agency. Kancelář bude i takovým terminálem 
Otrokovické BeSeDY, kde si budou klienti vyzvedávat 
průkazové fotografie a další zakázky, kde budou napří-
klad v jednodušších případech inzerenti Otrokovických 
novin zadávat inzeráty anebo příspěvky do Společenské 
kroniky. Jde o to, aby mohli lidé podstatné věci vyřídit 
přímo u vchodu v přízemí a nemuseli vyhledávat infor-
mace v různých kancelářích. 
svým způsobem samostatnou složkou je i velký sál 
otrokovické Besedy. Jaké záměry máte s ním?
Když jsem nastupoval do funkce ředitele Otrokovické 
BeSeDY, měl za sebou kongresový sál  v podstatě první 
rok své existence. Za ten rok se ověřilo, že je na vyso-
ké úrovni nejen kulturně-společenské, ale i technické. 
Pochopitelně u každé stavby je spousta detailů, které je 
možné ještě vylepšovat, o což se neustále snažíme. Ale už 
dneska mohu říci, že zájemci například z řad divadelních 
souborů jsou velice mile překvapeni, jaké možnosti sál 
skýtá. Kapely mohou bez obtíží hrát s naším zvukovým 
aparátem, sál je využitý i jako kinosál. Je tedy opravdu 
multifunkční, jak se od něj očekávalo. Rádi bychom ještě 
vyzkoušeli různé varianty využití a ověřili si také mož-
nost pořádání sympozií. Konala se zde například už kraj-
ská konference Českého svazu včelařů. I po této stránce 
jsme tedy připraveni na nejrůznější výzvy.
Instituce neomezuje své akce jen na svou budovu na ná-
městí 3. května. Posledním počinem prakticky na celém 
území města byly otrokovické letní slavnosti…
To byl pro mě takový křest ohněm. Právě při Otrokovic-
kých letních slavnostech, které se vydařily i díky skvě-
lému počasí, jsem si uvědomil, jak velké nasazení musí 
mít realizační tým Otrokovické BeSeDY a také odboru 
školství a kultury, s nímž připravujeme všechny význam-
né městské akce, a jak nepominutelná je třeba pomoc pra-
covníků Technických služeb Otrokovice. Mimo prostory 
kulturního a kongresového centra se tradičně pořádá Mi-
chalská pouť, ke které mám díky svému jménu zvláště 
příznivý vztah. (Úsměv.) Pomáháme také při slavnostním 
ohňostroji v předvečer 17. listopadu,  rozsvěcení vánoč-
ního stromu, při májové pouti a dalších akcích.
na co se mohou návštěvníci otrokovické Besedy 
těšit v nadcházející sezoně?
Byli bychom rádi, aby všichni, kdo přijdou do Otrokovic-
ké BeSeDY, se cítili jako milí a zvaní hosté. Budeme se 
snažit připravit jim program, který je pobaví a uspokojí. 
Teď v létě nabízíme filmová představení  pro děti, kinoka-
várnu pro romanticky založené návštěvníky a na konci 
prázdnin večer v rytmu kapely Kosovci. V září se chystá 
hned několik hudebních zajímavostí. Walarowski jazzo-
vé trio a poté Michal Pavlíček Harmony tour. Chystáme 
také první odpoledne pro milovníky dechovky a lidové 
hudby, kterým jsme se rozhodli nabídnout samostat-
né předplatné na sedm tanečních odpolední, mimo jiné 
s populární dvojicí eva a Vašek.  Další předplatné, Vějíř 
paní Hudby, bude určeno milovníkům vážné hudby. Jeho 
návštěvníky bychom rádi překvapili netradičním uspořá-
dáním sedadel v sále. Možná bude někdy koncert pouze 
v prostoru jeviště nebo v hledišti, přičemž sedadla budou 
uspořádána ne v řadách, ale do půlkruhu. Myslím, že to 
bude takové malé osvěžení tohoto cyklu. Třetím před-
platným je divadelní Ať žije divadlo!, kde jsou zastou-
peny amatérské i profesionální soubory. Nebude chybět 
představení našeho kmenového souboru Tyjátr, populár-
ní opereta Mam´zelle Nitouche v nastudování Hudební-
ho divadla Karlín a řada dalších, které uzavírá divadlo 
z Uherského Brodu s hrou Ať žije Bouchon!, která si 
s francouzskou elegancí tak trochu střílí z byrokratických 
dotačních praktik evropské unie.  A na co se v nadcháze-
jící sezoně Otrokovické BeSeDY těším já? Na spoustu 
spokojených a šťastných dětí i dospělých, kteří projdou 
naším „mlýnem na dobrou pohodu“.  anna novotná

ředitel otrokovické Besedy: Zvu vás do mlýna na dobrou pohodu

Při vystoupení. Michal Mynář je aktivním hudebníkem 
a zpěvákem, zapojil se i  do oslav 1 150. výročí příchodu 
cyrila a Metoděje.  Foto: anna novotná

31. srpna, 10–14 hod., 
velký sál Otrokovické BeSeDY 

den otevřených dveří
Zábavné dopoledne s ukázkami činností zájmových 
kurzů a možnost přihlášení. vstup volný
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7. září, 9–15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY 
ZlínkIt 2013
Výstava plastikových modelů. Další info na www.kpmzlin.simcentrum.com

11. září, 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY 
Marek walarowskI - Jazzové trio
Jazzové trio skvělých hudebníků – Marek Rull Walarowski – klavír (PL), Lu-
káš Mužík – baskytara, Bartosz Nazaruk – bicí (PL).  vstupné 100 kč

15. září, 14 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY 
taneČní odPoledne s roZMarýnkou
Přijďte si zatančit nebo poslechnout krásné slovácké písničky v podání výteč-
ných muzikantů, kteří k nám přijeli až z moravského Vlčnova! vstupné 80 kč

20. září, 19.30 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY 
harMony tour MIchala PavlíČka
Koncert Michala Pavlíčka a Michala Nejtka.  vstupné 200 kč

22. září 2013, 15.00, velký sál Otrokovické BeSeDY 
o PrynceZně ČáryPíše
Divadlo pro děti. Hraje divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla.
 vstupné 80 kč

29. září, 10 hod, park před hotelem Baťov/Spol. dům
MIchalská PouŤ
Tradiční Michalská pouť nabídne mnoho atrakcí, prodejních stánků a pestrý 
kulturní program. V průběhu dne vystoupí: dechová hudba VLČNOVJANKA,
divadlo HNeDLe VeDLe – Hodina zpívání, rocková skupina LOS PeRDI-
DOS, legendární skupina TURBO. Informace pro stánkaře: možnost rezervace 
stánků v Technických službách Otrokovice u pí. Kunderové od 23. 9. od 7 hod 
do 27. 9. do 10 hod., tel: 577 927 997.

ZáJeZdy
21. září PODHÁJSKA. Zájezd do termálních lázní Odjezdy: 5.30 hod. 
od hotelu Baťov/Společenský dům, 5.40 hod. od Otrokovické BeSeDY
 cena 400 kč

21. září DNY NATO & DNY VZDUŠNÝCH SIL. Zájezd na leteckou 
show do Ostravy. Odjezdy: 6.30 hod. od hotelu Baťov/Společenský dům
6.40 hod. od Otrokovické BeSeDY.  cena 250 kč

kIno Beseda
5. 9., 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
star trek – sci-fi, dobrodružný, akční, titulky

Příběh pojednává o první výpravě mladé posádky na palubě hvězdné lodi 
U.S.S. enterprise. Jejich cestu doprovází spousta akce, humoru a vesmírného 
nebezpečenství. Přístupno od 12 let vstupné 90 kč

8. 9., 15 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
leGendární Parta - animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy, v čes-
kém znění
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, 
dá se dohromady parta superhrdinů a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou 
skutečně legendární. Přístupno  vstupné 80 kč

12. 9., 17 hod., kinosál Otrokovické BeSeDY
království lesních strážců - animovaný, dobrodružný, rodinný, 
fantasy, v českém znění
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, taková je sedmnáctiletá Mary, která prožije 
dobrodružství, o jakém se jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! 
Přístupno  vstupné 80 kč

15. 9., 15 hod., kinosál Otrokovické BeSeDY
croodsovI - animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, v českém znění
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na svě-
tě, která se jmenuje Croodsovi. Přístupno  vstupné 80 kč

19. 9., 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
JeníČek a Mařenka: lovcI ČaroděJnIc - fantasy, dobrodružný, 
akční, horor, s titulky
Ocitáme se v typickém středověkém městečku, které sužují obvyklé dobové 
problémy včetně únosů místních dětí, jež prý mají na svědomí čarodějnice 
obývající okolní hluboké lesy. Starosta proto pozve na záchrannou misi dvě 
celebrity, legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku. 
Přístupno od 12 let vstupné 90 kč

26. 9., 19 hod., velký sál Otrokovické BeSeDY
ženy soBě - komedie, romantický, s titulky
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedů-
stojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, takže nad ní 
permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím životě předsta-
vuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat, a Annie jako 
nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se svatebními přípravami pomůže. 
Přístupno od 15 let vstupné 80 kč

Připravujeme na říjen: 3. 10. hugo a jeho velký objev, 6. 10. koralína 
a svět za tajnými dveřmi, 10. 10. Bourneův odkaz, 17. 10. G. I. Joe: od-
veta, 24. 10. Bitevní loď, 27. 10. Čtyřlístek ve službách krále, 31. 10. Ďábel

ZÁŘÍ

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BeSeDA – Otrokovická BeSeDA, s. r. o., 
nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: predpro-
dej@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. 

nejlepší kurzy ve městě
nová 

směnárna
otrokovice-střed, u kostela

tel. 608 869 447
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149 Kč6 ks

věJíř Paní hudBy 
Cyklus pěti koncertů Kruhu přátel hudby, cena 340 kč

1. 10. 2013 L. Janeček KYTAROVÝ ReCITÁL 
12. 11. 2013 R. Fojtíček SAXOFON, PIANO
21. 1. 2014 J. Chaloupková, B. Wright PÍSNĚ S LOUTNOU
25. 2. 2014 J. Hošek, D. Weiss Hošková VIOLONCeLLOVÉ DUO
8. 4. 2014 BeLFIATO QUINTeT – dechové kvinteto

aŤ žIJe dIvadlo! 
Cyklus šesti divadelních představení, cena 680 kč

4. 10. 2013 Tyjátr Otrokovice –TO Je PĚKNÉ, CO DĚLÁTe
30. 11. 2013 Hudební divadlo Karlín – F. Hervé – MAM´ZeLLe 
NITOUCHe
21. 2. 2014 Slovácké divadlo R. Cooney – 1 + 2 = 6
13.–16. 3. 2014 FORBÍNA - jedno amatérské divadelní představení 
dle vlastního výběru
25. 3. 2014 Divadlo Hvozdná – V. Blažek, J. Bažant a spol. – 
STARCI NA CHMeLU
16. 5. 2014 Divadlo Brod – J. Dell –AŤ ŽIJe BOUCHON!

v lIdovéM tÓnu
Cyklus sedmi nedělních tanečních odpolední, cena 580 kč

15. 9. 2013 Rozmarýnka z Vlčnova
13. 10. 2013 eva a Vašek – populární duo
24. 11. 2013 Kateřinská zábava s J. Zimákem a jeho hosty
16. 2. 2014 Slovácká kapela Romana Horňáčka 
30. 3. 2014  Stříbrňanka 
11. 5. 2014 Hanačka z Břestu u Přerova
8. 6. 2014 Boršičanka 

Bližší informace www.besedaotrokovice.cz, tel: 571 118 103, 
e-mail: predprodej@beseda.otrokovice.cz

30. srpna, 20.30–24 hod. 
 velký sál Otrokovické BeSeDY

kosovcI 
aneb adIÓs hawaI

Přijďte se skvěle pobavit, rozloučit se s prázdninami  
a zavzpomínat na báječnou atmosféru Otrokovic-
kých letních slavností.  vstupné 100 kč

ZáJeZd
31. srpna 2013

dunaJská streda
Zájezd do termálních lázní

Odjezdy: 5.30 hod. od hotelu 
Baťov/Společenský dům, 5.40 
hod. od Otrokovické BeSeDY,  
orientační doba odjezdu z Dunaj-
ské Stredy cca v 17 hod.  
 cena: 400 kč

PředPlatné v otrokovické 
Besedě sezona 2013/14:

Do 31. srpna., 8–18 hod., foyer 
velkého sálu Otrokovické BeSeDY 

GlaMour orIent
Prodloužený termín výstavy orien-
tálních kostýmů, šperků, doplňků 

 a fotografií.  vstup volný
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Až 1200 Kč za Váš starý 
autovrak.

Potvrzení a odvoz zdarma.
Dobrotice. Tel.: 776719631
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k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

23.–25. srpna, sportovní hala Štěrkoviště
JIskra handBall cuP 
Mezinárodní turnaj v házené žen. Zahájení v pátek od 16 hodin.

24. srpna, starty od 11 hod., městský ovál Trávníky
otrokovIcký In-lIne Pohár 2013 – Soutěž v in-line bruslení. Závodí 
se formou víceboje na třech tratích, i za nepříznivého počasí. 

Do 30. srpna, 8 –18 hod., foyer kinosálu Otrokovické BeSeDY,
Po stoPách věroZvěstů sv. cyrIla a MetoděJe
Výstava k 1 150. výročí cyrilometodějské misie na Velké Moravě.  vstup volný

Do 30. srpna, 8–18 hod., foyer kinosálu Otrokovické BeSeDY 
neZavíreJ oČI
Literární a výtvarné práce žáků otrokovických ZŠ v rámci preventivního progra-
mu Nezavírej oči.  vstup volný

Letošní rok si připomínáme jubi-
leum 1 150 let uplynulých od pří-
chodu slovanských věrozvěs-
tů, bratří Konstantina Filozofa 
a Metoděje z jejich řecké vlasti 
na území Velkomoravské říše. 
Tato událost měla ve své době 
značný význam politický, kul-
turní i náboženský. Učení souro-
zenci přinesli svou misijní cestou 
na naše území nejnovější podně-
ty pocházející z vyspělé oblasti 
východního Středomoří, které se 
pak postupně snažili uplatňovat 
ve značně odlišné atmosféře slo-
vanské střední evropy. 

Jejich působení bylo zaměřeno 
ponejvíce na zavedení slovanské 
liturgie v někdy i ostré konkuren-
ci liturgie latinské a původního 
pohanství, ale neslo s sebou také 
významné počiny v oblasti slo-
vanské literatury, umění a práva 
a nakonec našlo svůj institucio-
nální rozměr v ustavení morav-
sko-panonské arcidiecéze uznané 

papežem. Cesta věrozvěstů však 
nebyla jednoduchá ani přímá 
a oba bratři se museli potýkat 
s množstvím překážek a úklady 
četných nepřátel. Konstantin Fi-
lozof nakonec umírá pod řehol-
ním jménem Kyril v římském 
klášteře a po skonu arcibiskupa 
Metoděje je škola jeho následov-
níků z Moravy vyhnána. Síla od-
kazu věrozvěstů však dala život 
novým centrům slovanské kul-
tury v Makedonii a Bulharsku. 
Slovanské písmo – cyrilice – se 
tam používá dodnes.

Na našem území přežívá pa-
mátka cyrilometodějské misie 
v hávu legendy udržované po sta-
letí v sázavském a emauzském 
klášteře. Později bylo místo 
působení věrozvěstů mylně zto-
tožněno s klášterem na Velehra-
dě; jejich hlavním sídlem byl 
ve skutečnosti Veligrad (dnešní 
uherskohradišťská aglomerace) 
a určitě pobývali také na dal-

ších místech nejen na Moravě, 
ale i na Slovensku, v Maďarsku, 
Čechách, Polsku a jinde. Ostat-
ně úcta k bratřím prohlášeným 
za světce a spolupatrony evropy 
je dnes patrná v jim zasvěcených 
chrámech i drobných sakrálních 
památkách dochovaných v celé 
uvedené oblasti. I v Otrokovicích 
se nacházejí dvě takovéto pa-
mátky. První je sgrafito od mo-
ravského secesního umělce Jano 
Köhlera (1873–1941), původně 
umístěné pod stříškou nad vcho-
dem do staré školy z roku 1906 
na otrokovické návsi. Dnes se na-
chází ve vestibulu nové radnice 
a připomíná nám umělce spjatého 
s katolickou modernou a známé-
ho mozaikami na Svatém Hostý-
ně  či na radnici v blízkých Na-
pajedlích. Druhou je obraz z roku 
1941 v kvítkovické kapli sv. Anny.    
 Mgr. František ovesný,
 klub přátel historie města 
 otrokovice

cyrilometodějské památky v otrokovicích

DDM SLUNÍČKO 
tř. Osvobození 168, Otrokovice 
tel.: 577 922 200, mobil: 739 075 711 

Nabídka pro děti ze ZŠ: 
Combat – bojová umění 900 Kč 
Deskovky  800 Kč 
Divadlo Na Půdě  750 Kč 
Drumben 750 Kč 
Dřevárny a LARP  300 Kč 
Fishing hunting  300 Kč 
Flirt dance  850 Kč 
Florbal l., II.  900 Kč 
Florbal – dívky  900 Kč 
Futsal 900 Kč 
Geocaching  700 Kč 
Historický šerm                                               1000 Kč 
Jachting  600 Kč 
Jezdecký klub Stůňata  1000 Kč/osoba 
Keramika začátečníci  950 Kč 
Keramika pokročilí  950 Kč 
Kreativní svět  950 Kč 
Kytara začátečníci  800 Kč 
Kytara pokročilí  800 Kč 
Letecký modelář – začátečníci  900 Kč 
Letecký modelář – pokročilí                          1000 Kč 
Mažoretky  750 Kč 
MTV Dance  800 Kč 
Orientální tance - začátečníci    850 Kč 
Orientální tance - pokročilí    850 Kč 
Píšťalka  800 Kč 
Roztleskávačky  750 Kč 
RPG a Fantasy hry  900 Kč 
Rybáři  700 Kč 
Sportovní hry  900 Kč 
Televizní kroužek 750 Kč 
Nabídka pro předškolní děti: 
Angličtina pro nejmenší  700 Kč 
Dopolední školička                                         1000 Kč 
Hopsálek  750 Kč 
Malé mažoretky  750 Kč 

Šikulka I., II.  850 Kč 
Tvořínek – keramika  850 Kč 
Žížalky I., II. – pohybové hry     750 Kč 
Nabídka kroužků pro dospělé: 
Cvičení s Irenou  1000 Kč 
Keramika pro dospělé  1000 Kč 
Orientální tance začátečníci  1000 Kč 
Orientální tance pokročilí  1000 Kč 
PC pro dospělé  1000 Kč 
 

CENTRUM VOLNÉHO ČASU BAHŇÁK 
tř. Spojenců 569, Otrokovice 
tel.: 577 927 101, mobil: 739 075 716 

Nabídka pro děti ze ZŠ: 
Aerobik  700 Kč 
Angličtina 700 Kč 
Atletika přípravka I., II., III. 700 Kč 
Deskovky  700 Kč 
Ekoateliér  700 Kč 
Francouzština  700 Kč 
Judo I., II.  900 Kč 
Kondiční gymnastika  900 Kč 
Kytara pro začátečníky  800 Kč 
Kytara pokročilí  800 Kč 
Lezecký začátečníci  850 Kč 
Lezecký pokročilí  850 Kč 
Maňáskové divadlo  800 Kč 
Pohybově taneční  700 Kč 
Street dance – začátečníci  850 Kč 
Street dance – pokročilí  850 Kč 
Tvořivé ruce  850 Kč 
Volejbal  900 Kč 
Zdravíčko  700 Kč 
Nabídka pro předškolní děti: 
Atletická školka  700 Kč 
Barvička  850 Kč 
Pohybové hry „Tygříci“  750 Kč 
Ptáčata  750 Kč 
 
 

Nabídka rodinných aktivit: 
Klub Beruška   700 Kč/osoba 
Miniškolka  1000 Kč 
Stůňata  500 Kč/ osoba 
Nabídka kroužků pro dospělé: 
Angličtina pro začátečníky a pokročilé  1000 Kč 
Francouzština pro začátečníky a pokročilé  1000 Kč 
Taj-či  1000 Kč 
Zdravotní cvičení pro muže  1000 Kč 
Zdravotní cvičení pro ženy  1000 Kč 
 

STŘEDISKO TLUMAČOV 
Masarykova 63, Tlumačov; 
tel.: 577 929 618, mobil: 739 075 689 

Fantazy klub  600 Kč                          
Florbal  650 Kč 
Judo  700 Kč 
Keramika  850 Kč 
Kondiční gymnastika  650 Kč 
Klub správných kluků a holek  650 Kč         
Rybářský klub  400 Kč 
Sluníčková školička  750 Kč                                        
Soutěžní aerobik Quick step  650 Kč         
Sportovní hry  600 Kč 
Turistický kroužek  600 Kč 
Tvořínek  750 Kč 
Vaření s Fildou  650 Kč 
Vlakový modelář                                             1000 Kč                                     
Žabičky  550 Kč                                          
Nabídka kroužků pro dospělé: 
Keramika pro dospělé  1050 Kč 
Společenské tance 650 Kč/osoba/kurz 
Vlakový modelář pro dospělé  1000 Kč 
Rodinné aktivity: 
Baby studio  600 Kč/osoba                                                     
Cvičení rodičů s dětmi  500 Kč/osoba   
 

Bližší informace o jednotlivých kroužcích získáte na výše uve-
dených telefonních  kontaktech nebo na našich internetových 
stránkách www.ddmslunicko.cz.

ceny kroužků jsou uvedeny na celý školní rok a platí se po zahájení činnosti kroužků, tj. v říjnu 2013. Přihlášky do kroužků vydáváme od 2. září 2013

Přehled kurzů v domě dětí a mládeže sluníčko, sezona 2013/14:

KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL TJ JISKRA OTROKOVICE 
si vás dovoluje pozvat na turnaj registrovaných i amatérských hráčů 

XI. ročník MEMORIÁLU 
MILANA MRAZÍKA 

(bývalého dlouholetého spoluhráče a předsedy klubu) 
Termín:  Pátek 30. 8. až neděle 8. 9. 2013 

 

Hrací termíny: Pondělí až pátek 15.00–21.00 hodin 
 Sobota 9.30–20.00 hodin 

Neděle 9.30–18.00 hodin 
                                  Neděle 8. 9. od 15.00 vyhlášení výsledků memoriálu                                    
Přesný termín je možno rezervovat na níže uvedeném telefonu nebo e-mailu.       
Pořadatel: KO TJ Jiskra Otrokovice, Kuželna – Sportcentrum APOLLO 
Startovné: 100Kč za hráče 
Účastníci: Hráči startují na vlastní nebezpečí, bez věkového omezení.  
 Možno hrát i opakovaně, započítává se nejlepší start. 
Tech. propozice: Hraje se na dvoudráhové kuželně v kategorii muži, ženy            
a dorost do 18 let na 100 HS, dle pravidel kuželkářského sportu. 
Ceny: Ve všech kategoriích obdrží hráči na 1.–3. místě pohár                  
a věcné ceny, taktéž budou ohodnoceny nejlepší plné a dorážka.                         
Přihlášky: Telefonicky nebo e-mailem do 29. 8. 2013 na: 
                                      Michael Divílek  mobil: 603 162 615 
     e-mail: divilek@seznam.cz 
Informace: Případné dotazy vám zodpovíme na výše uvedeném telefonu. 

Obsazení turnaje bude průběžně aktualizováno na oddílových 
internetových stránkách: www.kuzelkyotrokovice.webnode.cz 

 
 



ketou letadla Zlín 43 o rozpětí tři 
metry. Pilot a stavitel  modelu 
Z 43 pan Z. Daněk s ním vyhrál 
několik celostátních maketář-
ských soutěží. Ukázka stíhala 
ukázku v rychlém tempu, a tak 
se bylo stále na co dívat. Akce se 
zúčastnilo asi 350 spokojených 

diváků. Musíme poděkovat Od-
boru dopravy Městského úřadu 
Otrokovice za snížení dovolené 
rychlosti v úseku mezi jezem 
a Bělovem. Provoz byl velmi 
silný a tuto silnici také využilo 
velké množství  cykloturistů,  
kteří se na cestě zastavovali 
a sledovali vystoupení modelá-
řů. Z hlediska pořadatele Model 
klubu Otrokovice byla akce vel-
mi úspěšná  a jsme rádi, že naše 
„letišťátko“  vstupuje do pově-
domí občanů a vhodně doplňu-
je stávající sportovní aktivity 
v blízkém okolí. 

 karel Galatík,
 Model klub otrokovice

OtrOkOvické
nOviny8
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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 

Město Otrokovice vyhlašuje vý-
Běrové říZení na Pro-
náJeM neBytových 
Prostor o celkové 
výMěře 34,45 m2, nachá-
ZeJících se v PříZeMí 
Budovy Č. P. 1299, ul. 
školní, Otrokovice, na par-
cele č. st. 1920 a st. 3361 v k. 
ú. Otrokovice, dříve prodejna 
sloužila k účelu prodejny potra-
vin 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) navrho-
vanou 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 ori-
ginál potvrzení o bezdlužnosti 
ve vztahu ke správě sociálního 
zabezpečení, finančnímu úřadu, 
zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bez-
dlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným 
organizacím.
5. Další podmínky nájmu ne-
bytových prostor: a) v pronají-

maných nebytových prostorech 
nebudou umisťovány a provo-
zovány výherní hrací přístroje, 
interaktivní videoloterijní termi-
nály a jiná obdobná technická 
zařízení umožňující interaktivní 
hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných obdob-
ných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.
b) nájemce před podepsáním 
nájemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby. 
Tato kauce bude použita v pří-
padě, že nájemce nebude platit 
řádně nájem a služby s nájmem 
spojené a při ukončení nájemní-
ho vztahu, po vyrovnání všech 
závazků, bude kauce, případně 
její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. uzávěrka výběrového říze-
ní: 4. 9. 2013 v 10.00 hod.

VŘ vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi Rada města Otrokovice. 
Prohlídku předmětných pro-
stor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313, případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší 
informace poskytne eva Ka-
dlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení 
Školní 1299“ na adresu:  Te-
HOS, s. r. o., k rukám ředitele, 
tř. T. Bati 1255, 765 02  Otro-
kovice. Zadavatel si vyhrazuje 
právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek.

Akce Havajské létání proběhla 
ve dnech 21. a 22. 7.  Sobota byla 
ve znamení příprav areálu a vy-
mezení letové dráhy, míst pro 
modeláře a prostoru pro diváky. 
Při zajištění akce jsme spolu-
pracovali s městem Otrokovice, 
Otrokovickou BeSeDOU, také 
s Obecním úřadem Bělov, který 
zajistil bufet a pomoc hasičů. 
Modeláři si vyzkoušeli prodlou-
žení letiště a do večerních hodin 
trvalo hezké polétání.

Naostro začala akce v nedě-
li v 10 hodin komentovaným  
předváděcím létáním. Přijeli nás 
podpořit kamarádi z modelář-
ských klubů Halenkovice, Břest, 
Pohořelice, Holešov, Kojetín, 
Kyjov, Hluk a Zahnašovice.  
Akce se zúčastnilo celkem 32 
modelářů  s  53 modely leta-
del od malých modelů po obry. 
Velmi zajímavou ukázkou zcela 
v režii členů domácího klubu, 
na modelářských akcích čas-
to neviděnou,  byly  upoutané 
modely. Diváky zaujal i mode-
lářský souboj. Modely létajíci 
ve dvojici jsou vybaveny papíro-
vou stuhou a úkolem protivníka 
je tuto stuhu vrtulí useknout. Vše 
se děje při rychlosti kolem 120  
km za hodinu. Pro diváky velmi 
atraktivních seků se povedlo ně-
kolik, největší úspěch zazname-
nala kolize bojujících modelů. 
Z velkých modelů asi k nejlep-
ším patřila ukázka kamarádů 
z Kojetína, a to modelářský vlek  
makety větroně Zlín VII Akela 
o rozpětí 5 metrů, vlečeného ma-

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěrové říZení 
na ProdeJ rodInné-
ho doMu Č. P. 5002 v ul. 
nerudova v Otrokovicích 
na pozemku st. pl. 431/2 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
37 m2, pozemku st. pl. 431/2 
zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 37 m2, pozemku parc. č. 
457/50 zahrada o výměře 100 m2 
a části pozemku parc. č. 457/49 
zahrada o výměře 66 m2 se vše-
mi součástmi a příslušenstvím 
(na pozemku parc. č. 457/49 se 
nachází stavba altánu, se změ-
nami oproti vydanému souhlasu 
s drobnou stavbou) vše v k. ú. 
a obci Otrokovice, za cenu nej-
vyšší nabídky za následujících 
podmínek:
- zájemce uvede jméno a příjme-

ní, adresu trvalého bydliště, popř. 
doručovací adresu a telefonický 
kontakt,
- minimální cena 800 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána uchaze-
čem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemovi-
tost nabyta do společného jmění 
manželů, přihlásí se do výběro-
vého řízení oba manželé společ-
ně,
- 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 vy-
brána pouze jedna nejvýhod-
nější 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 poda-
telny MěÚ Otrokovice v zalepe-
né obálce s označením v levém 
dolním rohu „RD 5002“ na ad-
resu: MěÚ Otrokovice, budova 
č.1, nám. 3. května 1340, 765 23 
Otrokovice.

VŘ vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi Rada města Otrokovice. 
Prohlídku je možno uskutečnit 
po osobní dohodě nebo telefo-
nickém objednání. K nahlédnutí 
je energetický průkaz budovy. 
Bližší informace podá Ivana 
Machačová, tel. 577 680 209.

Město Otrokovice vyhlašuje vý-
Běrové říZení na Pro-
deJ rodInného doMu Č. 
P. 5183 v ul. dvořákova 
v Otrokovicích na pozemku st. 
pl. 509/3 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 37 m2,  pozemku 
st. pl.  509/3 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 37 m2, po-
zemku parc. č. 448/183 zahrada 
o výměře 16 m2 a části pozemku 
parc. č. 448/4 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 22 m2 se vše-
mi součástmi a příslušenstvím 
vše v k. ú. a obci Otrokovice, 
za cenu nejvyšší nabídky, za ná-
sledujících podmínek:
- zájemce uvede jméno a příjme-
ní, adresu trvalého bydliště, popř. 
doručovací adresu a telefonický 
kontakt,

- minimální cena 750 000 Kč,
- úhrada kupní ceny: do 30 dnů 
po schválení prodeje ZMO,
- předložená nabídka musí být 
vlastnoručně podepsána uchaze-
čem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemovi-
tost nabyta do společného jmění 
manželů, přihlásí se do výběro-
vého řízení oba manželé společ-
ně,
- v případě nabídek se shodnou 
nabídkovou cenou rozhoduje při 
vyhodnocení čas podání nabíd-
ky s tím, že dříve podaná nabíd-
ka má přednost,
- ve výběrovém řízení bude vy-
brána pouze jedna nejvýhodnější 
nabídka, další nabídka v pořadí 
nebude stanovena,
- zadavatel si vyhrazuje právo 

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 poda-
telny MěÚ Otrokovice v zalepe-
né obálce s označením v levém 
dolním rohu „RD 5183“ na ad-
resu: 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. 
K nahlédnutí je energetický 
průkaz budovy. Bližší informa-
ce podá Ivana Machačová, tel. 
577 680 209.

Přátelské polétání při otrokovických letních slavnostech
Neodkládejte výměnu řidičské-
ho průkazu na poslední chvíli! 
S blížícím se koncem stanove-
ného termínu pro výměnu ři-
dičských 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 1 600 
otrokovických řidičů však s vý-
měnou svého řidičského prů-
kazu nespěchá. Výměny řidič-
ských průkazů provádí obecní 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností  příslušný podle místa 
trvalého pobytu držitele řidič-
ského průkazu. Pro výměnu je 
nutné předložit jednu barevnou 

nebo černobílou fotografii prů-
kazového formátu o rozměrech 
3,5x4,5 cm, stávající řidičský 
průkaz a doklad totožnosti. 

Žádost o vydání řidičské-
ho 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 poža-
dováno vydání ŘP (v rámci po-
vinné výměny) ve lhůtě kratší, 
tj. do 5 pracovních dnů od po-
dání žádosti, je pro tento úkon 
již stanoven správní poplatek 
500 Kč. 
 Ing. Martin straka, 
vedoucí oddělení evidence řidičů

Máte již vyměněný řidičský průkaz?
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dokončení ze strany 1
Zatímco do Kvítkovic lákalo 
právě sochařské sympozium 
anebo kouzelnické hrátky Ji-
řího Hadaše, na náměstí se 
koulelo pneumatikami, v par-
ku před poliklinikou promíta-
lo letní kino, v hotelu Atrium 
pořádali grilparty. V parku 
u Společenského domu se 
konaly pivní slavnosti a také 
koncertovaly kapely včetně 
hudebníků z partnerských 
měst i hlavní hvězdy slavností 
MIG 21. Davy lidí lákala pro-
jížďka lodí na řece Moravě, 
další si užívali na Štěrkovišti 
reggae festival Bamboo forest 
fest, závody dračích lodí a pře-
hlídku zájmových sdružení. 
„Moc jsem se těšil na revival 

Nightwish, kapelu Wishmas-
ters. Opravdu se mi líbili,“ po-
chvaloval si Petr Karel Fajkus.  
V neděli se slavnosti posunu-
ly i za hranice města, to když 
na své základně u Bělova pou-
štěli letečtí modeláři do vzdu-
chu své modely.  

Otrokovické letní slavnosti 
nepřilákaly jen místní. Napří-
klad šestiletý Zdeněk Bahler 
přijel se sestrou a rodiči z Rož-
nova pod Radhoštěm. „Moc se 
mi to líbilo,“ řekl o projížďce 
lodí na řece Moravě. O festi-
valu a jeho programu se rodiče 
dozvěděli na internetu. 

Řada spokojených návštěv-
níků slavností se nechala sly-
šet, že už se těší na příští rok 
na 3. ročník této akce.  (ano)

letní slavnosti přilákaly davy lidí



Dne 20. srpna 
oslavila krásné 
90. narozeni-
ny paní věra  
š I š k o v á . 
Přejeme hodně 
zdraví, štěstí a pohody. Jirka 
s rodinou a Tamara s rodinou

Dne 7. září osla-
ví paní ludmila 
PalIČková 
krásné 92. naro-
zeniny. Do dal-
ších let přejeme 

hodně štěstí, zdraví, radost, 
klid a stálou svěžest. Kračinovi

9
OtrOkOvické

nOviny

Smutný je domov, smutno je v něm, na hřbitov zůstala 
cestička jen. kytičku květů ti můžeme dát a se slza-
mi v očích vzpomínat. Dne 28. srpna vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho milého manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka, pana Františka kleMenta. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn  
s rodinami, vnoučata a pravnuci Daniel a Zdeněček.

kdo poznal tě, ten měl tě rád. uměla jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát. takoví lidé by neměli umírat. 
Dne 30. srpna uplyne 3. smutný rok, kdy nás na-
vždy opustila paní Jindřiška honsová. Za ti-
chou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají 
manžel Slávek a dcery Hana a Ivana s rodinami.

kdo poznal tě, ten měl tě rád, uměl jsi pomoci, po-
těšit i rozesmát. Dne 31. srpna uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opustil pan Josef MIkšaník. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery s rodinou

Dne 9. září to bude 24 let, co nás navždy opustila 
ve věku 49 let naše drahá maminka a babička, paní 
Zdeňka Blatová. S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Jana s rodinou.

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl život i nás. 
Dne 10. září vzpomeneme 8. výročí úmrtí našeho syna, 
tatínka, dědečka, strýce, pana Jiřího Zaorala.  
S láskou vzpomínají rodiče, dcera Veronika s rodi-
nou, syn Jiří, bratr s rodinou. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Jen svíčku rozsvítíme, kytičku položíme a tiše vzpo-
mínáme. Dne 15. září uplyne 40 let, kdy nás navždy 
opustila drahá maminka, paní olga JedlIČková. 
S láskou vzpomínají dcera Jana s rodinou a syn Ra-
domír.

Před šesti lety dne 29. července uhasl život na-
šeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana 
Jiřího Gacha. S láskou a úctou vzpomínají man-
želka, syn a dcera s rodinami a kamarádi myslivci.

Dne 2. srpna jsme si připomněli 20 let od chvíle, 
kdy nás opustil navždy náš tatínek, dědeček, pan 
Josef kIJ. Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 9. srpna tomu byly přesně dva roky, co nás ve 
věku pouhých 45 let opustil náš drahý syn, bratr, tatí-
nek, přítel a kamarád Pavel řeZníČek. Vzpomeň-
te s námi, kdo jste ho měli rádi. Zarmoucená rodina

Dne 12. srpna jsme vzpomněli 6. vý-
ročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana václava  
hosnedla. Dne 16. září by se dožila 
88 let naše maminka, babička a praba-
bička, paní Jaroslava hosnedlo-

vá. Stále vzpomínají dcera Jaroslava a vnučka Michaela s rodinou.

čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je 
stále stejně hluboká. Dne 14. srpna uplynulo 6 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Josefa 
Forstová. S láskou vzpomínají dcera Jindřiška 
a syn Petr s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

 Dne 14. srpna by se dožil 100 let
                            pan augustin řeZníČek. 
                            Vzpomínají synové.

Dne 14. srpna uplynul smutný 1. rok, co nás navždy 
opustil náš drahý dědeček, tatínek a manžel, pan  
silvestr voZáBaL. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinami.

Dne 16. srpna tomu bylo 13 let, kdy nás navždy 
opustil můj manžel a náš tatínek a dědeček, pan 
karel veČeřa. Stále vzpomíná manželka a dcera 
s rodinou.

Dne 17. srpna by se dožila 85 let paní Marie 
Zatloukalová. V červnu uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustila. Za tichou vzpomínku děkuje dcera 
Vlaďka s rodinou.

odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi. 
Dne 17. srpna uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan František 
MartInek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou.

kdo v srdcích žije, nezemřel, jen odešel o kousek dál.  
Dne 18. srpna uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil 
pan Josef GloZyGa. Vzpomínají manželka Dana, 
dcery Petra a Andrea s rodinami.

Dne 18. srpna uplynul smutný rok, co nás navždy 
opustil pan ladislav Buršík. S láskou v srdci stále 
vzpomíná manželka Bedřiška a sestra Irma Žůrková.

čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v na-
šich srdcích zůstávají dál. Ve středu 21. srpna 2013 
tomu bylo 5 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek 
a dědeček, pan alois úlehla z Otrokovic. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka Valerie a dcery Adel, Ila 

                     a Vendy s rodinami.

čas plyne, vzpomínky zůstávají... Dne 27. srpna 
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana antonína 
vítka. S láskou vzpomínají manželka a děti s ro-
dinami.

Dne 28. srpna uplyne 10 let od úmrtí našeho mi-
lovaného manžela a tatínka, pana Bohumila 
kleMenta. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu prosím tichou vzpomínku. S láskou, úctou a 
vděčností vzpomínají manželka a dcera s manželem.

sPoleČenská kronIka BlahoPřání

InZerce

klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, 
která slovy jen hladívala, oči, které se tak jasně 
dívaly, se navždy zavřely. Děkujeme všem přáte-
lům, známým, spolupracovníkům, kteří přišli do-
provodit 4. července 2013 na poslední cestě pana  
Bedřicha MartInáka. Manželka a děti s rodinami

Poděkování

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.

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
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řeMesla:

*podlahářství
*interiérové dveře

*malby a nátěry
*sádrokartony
*zednické práce

služBy:

*úklidové práce
*žehlení prádla
*účetní služby

e-mail: remeslasluzby@seznam.cz

mobil: 737 187 304

řeMesla a služBy 
otrokovice

Přivýdělek pro Vás, kdo  
máte  zájem o práci  na  PC. 
TeRMÍN informační  schůzky 
na  tel.   602 702 415 nebo  pište  
SMS.

nabídka práce. Zavedená 
firma přijme ČALOUNÍKA/
ČALOUNICI s praxí. Kontakt 
na tel.: 774 140 130.

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 spoluvlastnic-
kého podílu id. 30/3550 na společných částech budo-
vy 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 kon-
takt,
- minimální cena 450 000 Kč,
- úhrada kupní ceny do 30 dnů po schválení prodeje 
ZMO,
- předložená nabídka musí být vlastnoručně podepsá-
na uchazečem, popř. uchazeči,
- v případě, že má být nemovitost nabyta do společ-
ného 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 nej-
výhodnější nabídka, další nabídka v pořadí nebude 
stanovena,
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou 
 z nabídek a výběrové řízení zrušit,
- uzávěrka vř 30. 8. 2013 v 10.00 hodin.
Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osob-
ně 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. VŘ vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. Prohlíd-
ku je možno uskutečnit po osobní dohodě nebo tele-
fonickém objednání. Bližší informace podá Bc. Jana 
Páleníková, tel. 577 680 208.

otrokovIcké novIny vydavatel: Otrokovic-
ká BeSeDA, s. r. o., IČO: 255 138 85. registrace: 
1. 7. 2007 - MK ČR e 13019. Vychází každý předpo-
slední 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@otrokovic-
kenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novotná tisk: 
Hart press, spol. s r. o., distribuce: Česká pošta, s. p.,  
nevyžádané příspěvky se nevracejí.

stříhání Psů 
nově otevřené psí 
kadeřnictví na Baťově, 
tř. Spojenců 1000. 
Otevřeno dle telefonní 
domluvy. 
tel.  731 937 786.
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Pisatelka Jana Čevelová vystihla 
kontrast v placené a protilehlé části 
Štěrkoviště na straně starého mola. 
V té se sice neválejí hory odpadků, 
jako na nějakém smetišti, pro plavce 
i návštěvníka zóny jsou ale obtěžující. 
Jedná se hlavně o nedopalky zašlapa-
né do trávy, zátky od lahví, případně 
krabičky od cigaret. Na hranici břehu 
a vody leželo či plavalo několik lah-
ví, plechovek od nápojů i plastový 
kelímek. Kdo tedy přeplave Štěrkovi-
ště směrem z upravené placené části 
a chce si odpočinout na protilehlém 
břehu, rozdíl v obou částech nemůže 
pominout. Jižní břeh je tak ukázkou 
prostředí, o kterém si asi znečišťova-
telé myslí, že je jen na jedno použití. 

Naopak návštěvník placené části 
si může být pořádkem jistý. Správce 
městských nemovitostí, společnost 
TeHOS, má v této části rozmístěné  
koše, které průběžně vyprazdňuje. 
Pokud by si chtěl návštěvník posedět 
na lavičce a sám si ji nestihl obsadit 
ručníkem, má v exponovaných do-
bách smůlu. Například v neděli 18. 
srpna po 13. hodině by se znavený 
plavec mohl posadit jedině na trávu, 
která je v lepším stavu než na pro-

tilehlém břehu. Lavičky suverénně 
okupují ručníky. Den předtím ve stej-
ný čas byly dvě lavičky volné. „Opro-
ti předchozím letům byl v Rekreační 
oblasti Štěrkoviště výrazně navýšen 
počet laviček, které ale i tak, při vyš-
ší návštěvnosti, nedokážou uspokojit 
všechny návštěvníky. S tímto faktem 
je třeba, aby každý návštěvník počí-
tal, a pokud mu nebude stačit prostor 
na travnatých plážích, je mu umožně-
no si vzít sebou vlastní lehátko, žid-
ličku, atp.,“ shrnul ředitel společnosti 
TeHOS Tomáš Morys. Jižní břeh 
Štěrkoviště popsal ředitel TeHOSU 
jako úsek, který není pro rekreaci 
bezpečný. 

„Doporučujeme všem návštěvní-
kům Štěrkoviště, aby minimálně z dů-
vodu bezpečného přístupu do vody 
využívali k rekreaci jeho placenou 
část, kde je navíc výše vstupného spí-
še symbolická – dospělí 20 Kč, děti 
od 6 let – 10 Kč, děti mladší 6 let mají 
vstup zdarma,“ doplnil Tomáš Morys. 

Úklid odpadu na neplacené části 
zajišťují v rámci péče o čistotu města 
Technické služby Otrokovice. Pravi-
delně uklízejí neplacený břeh Štěrko-
viště pracovníci techniček jedenkrát 

týdně v sezonu, mimo sezonu namát-
kově. „Ze zkušenosti bohužel víme, 
že koše končí ve vodě. Na základě 
podnětu usadíme dva odpadkové koše 
zkraje tohoto břehu. Zintenzivníme 
také frekvenci úklidu  tohoto břehu,“ 
přislíbil ředitel Technických služeb 
Otrokovice Vladimír Plšek. 

V celé oblasti, tedy v placené 
i neplacené části, dbají na pořádek 
namátkovými kontrolami a pochůz-
kovou činností hlídky Městské poli-
cie Otrokovice. Například vůči lidem 
pod vlivem návykových látek mohou 
zasáhnout jen pokud tito někoho 
pohoršují. „Už sám název veřejné 
pohoršení napovídá, že musí být po-
horšena veřejnost. Nelze tedy řešit, 
když strážník uvidí někoho opilého. 
Musí být někdo pohoršen, ne strážník. 
Ano, je pravda, že pokud je tam vět-
ší množství lidí a mezi nimi i děti, je 
nevhodné, aby se zde zdržovali opilí 
spoluobčané. V nemálo případech je 
však opilý i rodič, který se v Rekreač-
ní oblasti Štěrkoviště se svým dítětem 
koupe, čehož jsem byl nejednou svěd-
kem. Ovšem nebyli tak opilí, aby se 
nemohli postarat o své ratolesti. Tak-
že pokud je někdo pohoršen, nechť 
volá na stálou službu městské policie 
a ta na místo vyšle hlídku, která věc 
vyřeší nebo osloví strážníky městské 
policie přímo v terénu,“ žádá o sou-
činnost velitel Městské policie Otro-
kovice Tomáš Gromus. 

Zároveň přislíbil, že se strážníci 
více zaměří na protilehlý břeh pláže 
a budou provádět častější pochůzky 
a namátkové kontroly. S obměnou 
uživatelů laviček v placené části po-
radit nedokáže. „V akvaparcích je 
běžné, že kdo přijde první a obsadí 
lehátko, ten ho prostě má,“ podotkl 
velitel otrokovických strážníků. 

 anna novotná
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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 Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ) 
Tel: 777 832 792  |  www.maximum-agentura.cz

JAZYKY JSOU ZABAVA
,

Zápisy do kurzů pro dospělé, mládež a děti od 3 let.

Představa, že se ve škole přes 
prázdniny nic neděje, určitě neplatí. 
Prázdninové měsíce patří rekon-
strukcím a opravám školní budovy. 
Letos se například kromě pravi-
delného malování vyměňovaly 
rozvody vody a osvětlovací tělesa 
v pavilonu D, opravovalo se ob-
ložení tělocvičny, a připravovalo 
se nové oddělení školní družiny.  
Z evropských peněz jsme mohli 
pořídit i další interaktivní techni-
ku. 

Nový školní rok ladí i trávničtí 
učitelé. Název celoročního projek-
tu pro rok 2013/2014 ještě nepro-
zradíme, ale určitě se letos zamě-
říme na přírodu, kterou můžeme 
díky školní zahradě a krásnému 
okolí školy zkoumat na vlastní oči. 

Nejvíce se do školy vždycky 
těší ti nejmenší. Od září se chce-

me ve třech prvních třídách více 
zaměřit na logopedickou péči a po-
moci tak napravovat drobné vady 
řeči, se kterými děti do školy při-
cházejí čím dál častěji. 

Jinak bude probíhat i výuka 
matematiky. S využitím metodiky 
profesora Hejného se budeme sna-
žit vytvořit u dětí správné základní 
matematické představy, aby ma-
tematika nebyla strašákem a děti 
si poradily i s řešením praktických 
úloh.  A hlavně, tento způsob výuky 
je bude určitě bavit.

Velkou změnu nám přichystalo 
ministerstvo školství v podobě za-
řazení povinné výuky druhého ci-
zího jazyka. Po zjištění zájmu žáků 
a jejich rodičů se tak bude od sed-
mého ročníku kromě angličtiny vy-
učovat němčina a vracíme se opět 
i k ruštině.

Novinka čeká i nejstarší, de-
váťáky. Mezi povinné předměty 
jsme zařadili finanční gramotnost. 
Škola je zapojena do projektu Fi-
nanční vzdělávání žáků, můžeme 
tak využít ve výuce zkušenosti, kte-
ré získali naši učitelé,  i  výborně 
připravené metodické materiály. 
Čeká nás práce ve skupinách –  
fiktivních modelových rodinách. 
Budeme zkoušet hospodařit s ro-
dinným rozpočtem, seznamovat se 
s finančními produkty a aby to bylo 
zajímavější, budeme používat nově 
zakoupené notebooky. Určitě se po-
tom nenecháme nachytat na lákavé 
nabídky půjček, předváděcích akcí 
a možná se od nás něco přiučí i ro-
diče. Pěkný zbytek prázdninových 
dní. A v září se těšíme na shleda-
nou! Mgr. Jana veČeřová, 
 ředitelka ZŠ trávníky

Základní škola trávníky se chystá na nový školní rok

Chtěli bychom velice poděkovat 
hasičskému sboru v Otrokovicích, 
Kynologickému klubu Otrokovice, 
tanečnímu souboru ANIFe při Ot-
rokovické BeSeDĚ a Domu Naděje 
Otrokovice za zajištění exkurzí pro 
děti příměstského tábora s angličtinou 
pro jazykovou agenturu MAXIMUM. 
Děti obdivovaly techniku a práci hasi-
čů, vystoupení souboru břišních tanců, 
ukázky výcviku psů a měly možnost si 
vyrobit krásná přáníčka pro své blízké 
v centru Naděje. Moc děkujeme a pře-
jeme hodně úspěchů v další práci.
  Ing. Maxmilián lukesZ, 
 MaXiMuM, jazyková agentura

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické a zednické práce

tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Terénní pečovatelská služba Charity sv. Anežky v Otro-
kovicích nabízí odborné rady a zabezpečení kvalifikova-
né péče v pohodlí domova. Pomůže s osobní hygienou, se 
zvládáním běžných úkonů, jako je převlékání, zprostřed-
kuje dovoz teplého jídla a jeho přípravu, zajistí chod do-
mácnosti, v případě potřeby doprovodí k lékaři, na úřady, 
ráda poskytne možnost vycházek do přírody a návštěvy 
společenských a kulturních akcí. Zapůjčuje také kompen-
zační a zdravotní pomůcky. „Budete-li mít zájem, najdete 
nás v budově Charitního domova v Otrokovicích, Na Ulič-
ce 1617, můžete nás kontaktovat na webových stránkách 
www.otrokovice.charita.cz nebo na telefonu 739 139 323. 
Těšíme se na vás,“ uvedla vedoucí pečovatelské služby 
Charity sv. Anežky Otrokovice Jana Šuranská.  (red)

Dobrý den,
píši vám, abych upozornila město na zubožený stav 
okolí Štěrkoviště, konkrétně v okolí starého mola. 
Zde správa evidentně neinvestuje do údržby trávníku 
a vody, neboť je zde plno odpadků poházených od bez-
domovců, alkoholiků a narkomanů, které zde člověk 
běžně potká. Je to veliká škoda, že tato strana vody, 
byť bezplatná, dostává takto zabrat. Já pamatuji doby, 
kdy tady bylo bezpečno sedět v trávě a nebát se, co 
kde leží. navrhuji tedy, aby město zprovoznilo pár od-
padkových košů v blízkosti mola a budeme doufat, že 
tito nevychovaní lidé se uráčí svůj odpad do nich vho-
dit. odpadkové koše by měly být ale rozloženy po celé 
úrovni oné strany Štěrkoviště, neboť tento problém je 
tam všude. lidé si evidentně neváží pěkného a čistého 
prostředí v dané oblasti.

Dále chci upozornit na podivný fenomém, který 
jsem zaznamenala od letošního roku, kdy především 
důchodci zabírají veřejné lavičky v areálu Štěrkoviš-
tě svými ručníky, a zabraňují tak ostatním návštěvní-
kům v posezení. Je to jako někde v resortu, kdy turisté 
vstanou brzy ráno, aby si na lehátka dali své ruční-
ky a takto si označkovali svá místa. toto jsou ovšem 
veřejné lavičky a byla jsem z nich doslova odehnána 
starým párem, který si na ně dělal nárok, přestože měl 
rozloženou deku na trávě. Po namítání mi bylo řeče-
no, abych prý zavřela klapačku (cituji). byla jsem na-
prosto v šoku z takového hulvátství a myslím si, že by 
mělo město jasně zakročit a dát těmto sobeckým lidem 
najevo, že se jedná o veřejné a ne soukromé lavičky. 
člověk, který například přeplave jezero a chce si odpo-
činout, si nemá kde sednout apod. Městská policie by 
měla chodit po areálu a v jeho okolí a starat se o po-
řádek a slušné chování. kolikrát jsem viděla absolutně 
opilé či zfetované lidi hlavně  u mola a policisty ani 
jednou, aby je odtud odvedli kvůli pohoršování... vždyť 
tam chodí i děti.... Věřím, že kdyby policie párkrát pře-
šla po areálu a upozornila by občany, že se jedná o ve-
řejné místo, pak by si ručníky přestali na lavičky dávat. 
takhle lidi nikdo nenapomene a když se někdo jako já 
pokusí o protest, je mu ještě vynadáno!

Doufám, že město vezme mé postřehy/námitky v po-
taz a zapracuje na pozitivní změně. Děkuji předem.  

 Jana Čevelová

Z redakČní Pošty

charita nabízí pomocnou ruku do života

kontrola a úklid jižního břehu štěrkoviště má zintenzivnit

PoZvánka
Model klub Otrokovice ve spolupráci s DDM Sluníčko 
 a město Otrokovice pořádají v sobotu 7. září od 9 hod. do 
neděle 8. září do 12 hod. v areálu DDM Sluníčko na Štěrko-
višti „Setkání lodních modelářů“. Všichni jste srdečně zváni.   

lahev a kelímek by možná skončily v koši, kdyby v lokalitě byl. lavičky 
bezpečně zabrané ručníky, někdo se nebál nechat na lavičce kabelku.
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Pro fotbal začala třiadvacetiletá ve-
ronika neJeZchleBová dý-
chat před pěti lety díky nejlepšímu 
kamarádovi. Tehdy se zrovna zrodil 
ženský tým kopané v Napajedlích, 
a tak neváhala a místo fandění na tri-
bunách začala sama hrát. „Díky ka-
marádovi Oldovi Laholovi nosím 
hrdě na zádech svoje oblíbené číslo 
třináct. Žádný slavný fotbalový vzor 
ale nemám, mou motivací je můj 
tým,“ usmívá se kapitánka nového 
ženského týmu SK Baťov 1930. 
Proč jste se přesunuly z napajedel 
do otrokovic?
Bylo nám to tady nabídnuto. A proto-
že většina holek je z Otrokovic a nej-
bližšího okolí, tak jsme to s radostí 
vzaly. Všechny holky, co byly v Na-
pajedlích, podepsaly přestup sem, 
máme také nové hráčky z okolních 
týmů a máme už i úplné začátečnice.
když pominu odlišný povrch hřiš-
tě, je mezi otrokovickým a napaje-
delským nějaký rozdíl?
V Napajedlích jsme trénovaly na hřiš-
ti o půlku menším, na otrokovické si 
budeme asi chvíli zvykat. Budeme víc 
běhat, víc si hlídat hráčky. Je to o ně-
čem jiném. Jsme tady moc spokojené 
se zázemím. Máme svoje kabiny, což 
jsme neměly, wellness, maséra. 

trénujete a hrajete fotbal nějakým 
jiným způsobem než muži?
Rozdíl v tom určitě je. Máme jinou 
fyzičku než chlapi, ti toho uběhají 
stokrát víc. Fyzičku se snažíme na-
bírat, ale v menších dávkách. Hra 
se tím pádem také liší. Hlavičky ale 
dáváme stejně jako chlapi a modřiny 
máme taky stejné. (Úsměv.) Případ-
né zájemkyně se toho ale rozhodně 

nemusejí bát, rády přijmeme nové 
hráčky. 
Je takový koníček náročný na čas?
Tréninky jsou dvakrát týdně po 1,5 
hodině, občas si chodíme zakopat 
i mimo trénink. Zápas bývá jednou 
týdně s týmy z okolí. Ženský fotbal 
se teď hodně rozjel. Našimi velkými 
soupeřkami jsou třeba Březůvky, kte-
ré už mají tým docela dlouho. Nové 
jsou Kroměříž nebo Lužkovice, se 
kterými budeme brzy hrát, stejně 
jako s Valašskými Klobouky. 
Jaké jsou ambice ženského týmu 
sk Baťov 1930?
V Napajedlích jsme dříve hrály di-
vizi, ale od minulého roku jsme 
v okresním přeboru. Obsadily jsme 
v něm ovšem první příčku. Doufám, 
že příští rok budeme zase v divizi.
Být kapitánkou týmu je čest. díky 
čemu se vám jí dostalo?
Kapitánkou jsem byla zvolená vloni. 
Myslím si, že holky ve mě mají dů-
věru. Taky jsem hodně ukecaná a vy-
řídím i to, co občas nejde vyřídit. Při 
zápasech řeším všechno s rozhodčím 
i v kabině, rodiče mladších holek také 
řeší věci se mnou a já je pak předá-
vám dál. Občas to stojí nervy, ale jak 
se říká: jedna víra, jeden tým.  
 anna novotná
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Čas pádí jako splašený kůň, museli si 
říkat účastníci devátého ročníku Memo-
riálu Petra Vymazala. Fotbalového utká-
ní na památku otrokovického fotbalisty 
a futsalisty se i letos zúčastnil Vymazka 
tým, SK Baťov 1930 o. s. a TJ Slavia Fa-
tra Napajedla. Nejlépe si při vzájemných 
zápasech na 2x20 minut vedli Napajedel-
ští, Vymazka tým byl třetí. Jak ale řekl 
pořadatel Hynek Bršlica, o pořadí v me-
moriálu nešlo. „Jsem rád, že jsme se sešli 
a zavzpomínali na kamaráda,“ uvedl po-
řadatel.  (ano), foto: anna novotná

sokolovna – děti a dorost
· Cvičení předškolních dětí 4–7 let 
pondělí 16.30–17.30 hodin
· Cvičení mladých hasičů od 7 let 
čtvrtek 16.00–17.30 hodin
· Rodiče a děti 2,5–4 roky 
pondělí 17.30–18.30 hodin
· Rodiče a děti 1,5–2,5 roku 
středa 17.30–18.30 hodin
· Rodiče a děti 1,5–3 roky 
čtvrtek 10.00–11.00 hodin
· Zdravotní cvičení pro děti 
středa 16.30–17.30 hodin
· Pohybové hry dětí od 8 let úterý 
17.30–19.00 hodin (připravujeme)
· Aerobik–přípravka 5–7 let úterý 
16.00–17.30 hodin (připravujeme)
· Aerobik 8 a více let 
čtvrtek 17.30–19.00 hodin
· Aerobik sportovní 6 a více let 
úterý 16.30–18.00 hodin (sálek), 
středa 15.30–17.00 hodin (sálek), 
čtvrtek 14.30–17.30 hodin (sálek), 
neděle 14.30–17.30 hodin 
· Aerobik–fitness 14 a více let 
úterý 18.00–19.30 hodin (sálek), 
středa 17.00–18.30 hodin (sálek), 
pátek 17.00–19.00 hodin, 
neděle 17.30–19.30 hodin
sokolovna – dospělí
· Cvičení pro zdraví muži 
pondělí 16.30–17.30 hodin (sálek)
· SM systém pondělí 

18.30–19.30 hodin (sálek)
· Dance aerobik + posilování
 pondělí 19.00–20.00 hodin
· Cvičení na velkém míči  
pondělí 20.00–21.00 hodin 
· Cvičení pro zdraví ženy  
úterý 9.30–10.30 hodin
· Bodystyling 
středa 18.30–19.30 hodin
· Cvičení pro seniory 
středa 19.30–20.30 hodin
· Cvičení pro zdraví ženy  
čtvrtek 9.30–10.30 hodin (sálek)
· SM systém čtvrtek 18.00–19.00 
hodin (sálek) 
· Cvičení s pružnou tyčí 
čtvrtek 19.00–20.00 hodin (sálek)
· Fat burner (spalování tuků) 
čtvrtek 19.00–20.00 hodin
(připravujeme) 

Zkušené a kvalifikované cviči-
telky se moc těší na všechny, kteří 
si přijdou v novém školním roce 
s námi zacvičit a strávit příjemné 
chvíle v pohybu. 

Změna rozvrhu vyhrazena. Po-
drobnější informace na www.so-
kolovnaotrokovice.cz 
Zahajujeme v pondělí 2. září 2013
Připravujeme: ZŠ Trávníky
· Aerobik 5–7 let čtvrtek 17.00–
18.00 hodin alena Ježová, 
 tJ Jiskra otrokovice, odbor SPV

o výsledek při Memoriálu Petra vymazala nešlo, o vzpomínky na oblíbeného spoluhráče ano

31. srpna    16.30 Březůvky
21. září       10.00 Lužkovice
19. října     10.00 Kroměříž

kapitánka ženského fotbalového týmu: Modřiny máme stejné jako chlapi

historie ženské kopané
 v otrokovicích

Od roku 1991 působil ve městě tým Com-
pex Otrokovice. V roce 2005 kádr přestoupil 
do Uherského Hradiště pod hlavičku FC Slo-
vácko. Několik odchovankyň týmu působí 
i v současném týmu SK Baťov, například tre-
nérka Renata Pokorná, gólmanka Táňa Šev-
číková a Lenka Mrkvicová, předstoperka Mi-
chaela Molová, útočnice Marcela Malíková. 
Ženský fotbal se hrál od roku 2009 až do le-
toška v Napajedlích pod názvem DFS Napa-
jedla. Tým hrál i divizi B, přičemž obsazoval 
horní příčky tabulky. Poté sestoupil do okres-
ního přeboru, kde se drží na prvním místě. 
Kvůli lepším podmínkám se tým od sezony 
2013/2014 stěhuje do Otrokovic.
Nový ženský tým SK Baťov 1930 tvoří nyní 
25 hráček z Otrokovic, Napajedel, Pohořelic, 
Spytihněvi, Topolné, Kvasic, Zlína i Uherské-
ho Hradiště. Věkové rozpětí je 14 až přes 35 
let. Tým hledá nové hráčky. „Fotbal přináší 
radost, dobrý pocit, ale také píli, dřinu a občas 
i ty nervy. Můžete se také těšit na skvělý kolek-
tiv,“ říká kapitánka Veronika Nejezchlebová.

rozpis zápasů ženského týmu
 sk Baťov 1930 o. s.

kapitánka. Veronika nejezchlebo-
vá je kapitánkou prý i díky své výřeč-
nosti.  Foto: a. novotná

rozvrh cvičebních hodin tJ Jiskra otrokovice, 
odboru sport pro všechny na šk. rok 2013/2014

Panteři přípravu na další sezonu nepodceňují, 
blýskli se i na mezinárodní soutěži czech open
Téměř žádnou zahálku si nedopřál o prázd-
ninách florbalový klub Panthers Otrokovice. 
Koncem července se na Štěrkovišti konala 
extraligová výzva: trenéři A týmu spolu s ve-
dením klubu rozhodli nabídnout šanci poprat 
se o místo v sestavě extraligového týmu ko-
mukoliv. „Výzvy se zúčastnilo dvaadvacet 
zájemců včetně čtyř brankářů od 17 do 28 let. 
Řada z nich se přes velkou vzdálenost od své-
ho bydliště vydala do Otrokovic a strastiplnou 
cestu za slávou začali již kolem čtvrté hodiny 
ranní,“  uvedl manažer klubu Petr Hrabec. Po-
hovor a pozvánku na oficiální trénink mužů si 
vybojovala pětice talentovaných hráčů. „Vě-
řím, že pokud budou respektovat trenérské rady 
a makat na sto procent, že se jim zcela jistě po-
vede,“ dodal Hrabec. Jeho slova potvrzuje tre-
nér A týmu Dan Folta. „Určitě se nebráním tuto 
výzvu v určitém časovém horizontu opakovat,“ 
ujistil trenér. 

Dva zápasy pro fanoušky uspořádali  muži 
A týmu o prvním srpnovém víkendu pod hes-
lem Z koupáku na florbal! Zápasy se kryly s tří-
denním soustředěním Panterů. „To ukázalo tre-
nérům velký potenciál týmu, ale taky ještě větší 
prostor pro zlepšení. Mančaft si sednul a stmelil 
se, což byl jeden z hlavních cílů soustředění,“ 
podtrhl brankář Jaromír Malina.  Panteři nyní 
trénují vždy v pondělí, středu a pátek. Svědo-
mitě se připravovali na letošní ročník prestižní-
ho turnaje Czech Open konaný 15.–18. srpna. 
Kvalifikaci mezi šestnáct nejlepších světových 
týmů vybojovali skvělými výsledky v nejvyšší 

české soutěži, kde v sezoně 2012/2013 skončili 
na šestém místě. Letošní Czech Open byl pro 
Pantery přelomový. Poprvé v historii klubu to-
tiž dokázali vyhrát zápas v elitní kategorii. „Ví-
tězství je o to cennější, že se jednalo o velmi 
kvalitní finský tým JOSBA. Konečný výsledek 
6:2 je skvělý. Dalšího vynikajícího výsledku, 
který přepisuje dějiny našeho klubu, jsme do-
sáhli proti švýcarskému velkoklubu SV Wi-
ler-ersingen. Zápas skončil 1:1. Vyrovnávací 
branku vstřelil Martin Krkoška, a definitivně 
se tak zapsal do klubové historie jako střelec, 
který nám do Otrokovic poslal první bod proti 
profesionálnímu švýcarskému týmu,“ pochválil 
hráče Hrabec. Bohužel, tak jako se Panterům 
dařilo udržet přístup a koncentraci na světové 
soupeře, u českých soupeřů tak úspěšní nebyli. 
„Ve skupině jsme prohráli s vicemistrem ČR 
Chodovem 2:1, kdy jsme byli většinu zápasu 
lepším týmem, ale doplatili jsme na katastro-
fální koncovku. V prvním kole play-off nám 
vystavila bohužel stopku pražská Sparta, která 
využila naší malé koncentrace na utkání a rych-
le získala vedení v zápase, které již dokázala 
ubránit. I přes tuto prohru jsme opět skvěle re-
prezentovali město Otrokovice a získali jsme si 
respekt světových týmů a neskutečné množství 
zkušeností, které snad opět zúročíme v extra-
ligové soutěži,“ zhodnotil manažer Panterů. 
Na první domácí zápas se mohou fanoušci těšit 
6. září od 20.30 hod. proti AC Sparta florbal, 
další duel se doma hraje 28. září od 17 hod. 
Soupeřem je 1. SC WOOW Vítkovice.  (red)



Letošní XV. ročník POS 
V. I. P. desetiboje a sed-
miboje byl pro závodníky 
opravdu o překonávání 
hranic sám v sobě. Snaže-
ní se o co nejlepší výkony 
se totiž dalo kvůli teplo-
tám atakujícím čtyřicítku 
nazvat spíše smažením. 
Přesto si osmaosmdesát 
sportovců-amatérů i re-
gistrovaných atletů krá-
lovny sportu atletiky užilo. Za jeden 
den, a registrovaní dokonce za dobu 
90 minut, zvládali běh na 100, 
400 a 1500 metrů a překážkový 
běh na 110 metrů, skok do výšky, 
do dálky a o tyči, vrh koulí, hod 
diskem a oštěpem. Z devadesáti-

minutového desetiboje 
dosáhl nejlepšího vý-
sledku 4 818 bodů Petr 
Pleva z týmu Dobrý 
den, vítězem amatér-
ského desetiboje je Petr 
Klouda z SKB Zlín se 
3 866 body. V sedmibo-
ji žen, kde se soutěžilo  
v běhu na 200 a 800 me-
trů a 100 metrů překá-
žek, vrhu koulí a hodu 

oštěpem a ve skoku do výšky 
a do dálky, získala prvenství Kris-
tina Havlíková z Jiskry Otrokovice 
s 3 169 body. Věkové rozpětí sou-
těžících bylo úctyhodné. Nejstarší 
měli v rodném listě rok narození 
1972, nejmladší 2003.  (ano)
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Bojovalo se i přes  nebývalé vedro

Společnost MORAVSKÁ 
VODÁReNSKÁ, a. s. provo-
zovatel vodovodů a kanalizací 
na Olomoucku, Prostějovsku 
a Zlínsku, upozorňuje odběra-

tele na změnu svého loga, které bude postupně uváděno na všech 
dokumentech, formulářích a propagačních materiálech společnos-
ti. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě výsledků průzku-
mu spokojenosti z roku 2012, ze kterého vyplynulo, že zákazníci 
mají jen malé povědomí o názvu svého dodavatele, který pro ně 
zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění vody odpadní. Nové logo 
by mělo přispět k účinnější prezentaci společnosti u svých od-
běratelů a správně je nasměrovat při řešení nejrůznějších dotazů 
a požadavků nebo hlášení poruch a havárií.  
MoraVSká VoDárenSká, a. s. tel. 840 668 668, www.smv.cz

nové logo společnosti 
Moravská vodárenská, a. s.

Komise mládeže 
a sportu při Radě města 
Otrokovice upozorňuje 
zájemce o pronájem 
městských sportovních 
zařízení pro školní rok 
2013/2014, aby zasílali 
své žádosti:
•o školní tělocvičny 
přímo ředitelům jed-
notlivých škol,
• o městskou halu 
správci městské haly 
společnosti TeHOS 
s. r. o., k rukám ředite-
le, to vše v termínu 
do 13. září 2013.
 oŠk MěÚ otrokovice

Zacvičit si mohou i lidé s Parkinsonovým syndromem
V Česku trpí Parkinsonovou nemocí projevu-
jící se zvláště poruchami hybnosti, ztuhlosti 
svalů, výrazným zpomalením všech pohybů, 
klidovým třesem, ztrátou mimiky a porucha-
mi řeči 15 000 lidí. Nemoc je často provázena 
i psychickými problémy – depresemi. Velmi 
účinnou pomocí je pravidelné cvičení, po-
hyb v přírodě, setkávání s přáteli v klubech, 
na rekondicích, na sportovních dnech. Už léta 
fungující Parkinson klub Zlín patřící pod Spo-
lečnost Parkinson, o. s pracuje velmi aktivně. 
Členové pravidelně cvičí pod odborným ve-
dením, věnují se logopedii, chodí do přírody, 
společně posedí při oslavách jubilantů, jezdí 

na výlety i na soutěže v rámci jiných klubů 
v ČR i v zahraničí. 

Zveme nemocné Parkinsonovou nemocí 
do nově se utvářející pobočky zlínského klubu 
v Centru volného času na Bahňáku (pobočka 
DDM Sluníčko Otrokovice), pravidelné cvi-
čení bude probíhat od října.  Podrobnosti ráda 
sdělí Ing. Zdenka Kymlová, tel.: 775 760 802, 
e-mail: z.kymlova@seznam.cz. Pokud chcete 
vědět ještě více, podívejte se na stránky Spo-
lečnosti Parkinson: www.spolecnost-parkin-
son.cz.  Ing. Zdenka kyMlová, 

 cvičitelka zdravotní tV i. třídy, 
 předsedkyně Parkinson klubu Zlín

Otrokovičtí veslaři na čtyřce 
vybojovali páté místo na mis-
trovství světa juniorů, které 
se konalo 7.–11. srpna v Lit-
vě na jezeře u města Trakai.   
„V silné konkurenci mladých 
juniorských veslařů z celého 
světa se na startu tohoto závodu 
objevilo osmnáct posádek, tak-
že pro postup do finále museli 

veslaři na trati dlouhé dva tisí-
ce metrů absolvovat rozjížďky, 
opravné jízdy a semifinálové 
jízdy. Čtyřka jela v sestavě 
Jan Vodinský, Martin Omelka, 
Miloslav Šágr a Tom Svoboda, 
posádku připravovala trenérka 
Zuzana Atarsia,“ informoval 
za veslařský oddíl TJ Jiskra 
Otrokovice Jiří Kubíček. Pro 

otrokovické veslaře je tento 
výsledek velkým úspěchem, 
neboť z osmi posádek české 
výpravy se do šestičlenného 
finále probojovaly jen tři lodě. 
Kromě otrokovické posádky to 
byla dvojka z Břeclavi a skifař 
z Brna.  

 Mgr. lenka kruPková,
 tisková mluvčí otrokovic

veslaři tJ Jiskra jsou pátí na světě

otrokovice skvěle reprezentující posádka t. Svoboda, M. Šágr, M. omelka, J. Vodinský. Zatím 
co tato juniorská posádka může mít do konce srpna veslařské prázdniny, ostatní již začali s přípravou na 
podzimní část sezony. budou startovat na závodech v třeboni a v břeclavi, koncem září je čekají přeložené 
pražské Primátorky a podzimní český pohár včetně Mistrovství čr ve sprintu. Sezónu pak ukončí tradič-
ními domácími závody na Štěrkovišti, které se uskuteční  5. října. Foto: detlev seyB, meinruderbild.de

Fandy rallye čeká čtyřdenní svátek 
Zlínským krajem se po roce prože-
nou rychlé vozy, jejichž  posádky 
chtějí dosáhnout vítězství v Barum 
Czech Rally. Soutěž se koná už 
po třiačtyřicáté a opět nemine Otro-
kovice a okolí. Závod se jede od 30. 
srpna do 1. září. Technická přejímka 
ve Zlíně bude 29. srpna.

Rallye měří 732  kilometrů a ob-
sahuje 15 rychlostních zkoušek (RZ) 
na devíti úsecích v celkové délce 235 
kilometrů na asfaltovém povrchu 
různé kvality. Shakedown se poje-
de 30. srpna mezi Hvozdnou a Bře-
zovou. Tradiční atrakcí je i páteční 
noční Super RZ Zlínem. Otrokovice 
jsou po celou dobu konání rallye do-
movem servisního areálu v prosto-
rách firmy Continental Barum. Ulice 
Objízdná bude průjezdná, bude tam 
ovšem velký pohyb vozidel i osob. 
Areál je cílem sobotní 1. etapy zá-
vodu a dvou návštěv servisní zóny 
a také nedělního startu do 2. etapy 
a jedné návštěvy servisní zóny.

Harmonogram úseků vychází 
z minulých ročníků. Některé úseky 
dosáhly větších či menších úprav, 

některá místa budou po konzulta-
ci s Asociací jezdců rallye osazena 
retardéry. Hlavním cílem při stav-
bě tratě bylo snížení průměrných 
rychlostí a snaha co nejvíce je zpří-
stupnit divákům. „Nevidíme důvod 
k razantním změnám v místech, 
kde se bezpečnostní opatření v mi-
nulých letech osvědčila. Rozhodně 
se nechystáme plošně posouvat do-
savadní hranice zakázaných prosto-
rů o několik metrů dále. Zpřísníme 
ale potenciálně nebezpečná místa, 
ve kterých vozy dosahují vysokých 
rychlostí a trať má nerovný povrch,“ 
popsal změny bezpečnostních opat-
ření zástupce ředitele soutěže Jan 
Regner. V blízkosti Otrokovic se 
pojedou RZ především v neděli 1. 
září: RZ 12 a 15 Žlutava, které se je-
dou v 10.34 a 14.28 hodin. Jedná se 
o úsek v délce 8,85 km od Bělovské-
ho jezu do Napajedel. Dále je to RZ 
10 a 13 Maják.  Jedná se o nejdelší 
RZ v itineráři Barumky. Měří 23,66  
km a vede ze Zlína přes Pohořelice 
do Komárova. Časy začátku jsou 
v neděli v 8.53 a 12.47 hodin.  (red)

OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice, 765 02, telefon: + 420/573 590 888; e-mail: recepce@atrium.oreahotels.cz 
!! Srdečně Vás zveme na návštěvu k nám do hotelu, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy!!

OREA HOTEL ATRIUM 
„Vy oslavujete, my se staráme.“

Plánujete uspořádat svatební hostinu, oslavu  
narozenin či promoce a nevíte kde?  Jsme tu pro Vás…

Nyní AKCE: 
10% sleva 

na stravovací 
služby i nápoje 

pro víkendové akce 
(září–prosinec 2013)

Nabízíme:
- pořádání rodinných akcí - až 80 osob
- možnost blokace hotelu pro velké akce
- klimatizované prostory
- speciality české i mezinárodní kuchyně 
- taneční zábavu až do rána
-  novomanželské apartmá ZDARMA
- ubytování za speciální ceny


