
Vážení spoluobčané, 
duben – měsíc bezpečnosti, toto slovní spojení si pamatuji už od svých mladých let. Třeba bezpečnost na 
kole neznamená jen, že si nasadím přilbu, používám ochranné pomůcky a budu mít kolo omotané výraz-
nou barvou a oblepené odrazkami. To je jen jedna část bezpečnosti. Druhou částí jsou potom bezpečné 
cesty (bezpečná komunikace, bezpečná infrastruktura) a v neposlední řadě vzájemné respektování všemi 
účastníky silničního provozu. Vztah chodec, cyklista a bruslař na stejné komunikaci je rozsáhlé téma, 
na které by se mohlo napsat spousta řádků. K bezpečnému pohybu všech účastníků silničního provozu 
je potřeba neustále připomínat jejich práva a povinnosti. Všichni slyšíme na to, na co máme právo, ale 
už upozaďujeme slova typu, co musíme, co je naší povinností. Cyklista nemá místo na chodníku. Chodec 
nemá právo užít cyklostezku, což je obtížné vysvětlit například chodcům pohybujícím se na cyklostezce 
vedoucí na Štěrkoviště – tato stavba byla postavena s pomocí dotací na cyklostezky, jiný účel projekt 
nedovoluje. na chodce na tomto místě nemusejí cyklisté do jisté míry brát ohled.  navíc, pokud by se 
cyklostezka začala využívat primárně jako chodník, a město by proti tomu nezakročilo, hrozilo by vrácení 
dotací na stavbu. 
Trochu chaosu  vnese do provozu in-linista (bruslař). Vzhledem k tomu, že bruslař je chodec, má právo 
pro svou  jízdu na kolečkových bruslích „jít“ po chodníku za předpokladu, že neohrozí ostatní účastníky. 
ale vždyť on se pohybuje podstatně rychleji než chodec, někdy i rychleji než cyklista. Je to bezpečné? 
pokud bruslař pojede po vozovce, pak k tomu využije levou krajnici, resp. levý okraj vozovky. bruslař 
stejně jako lyžař na kolečkových lyžích nebo obdobném sportovním vybavení má právo užít pro svou jízdu 
cyklostezku (správně stezku pro cyklisty) nebo také vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. na společné stezce 
pro chodce a cyklisty pak chodec ani cyklista se nesmí vzájemně ohrozit. a v případě, že je stezka opticky 
rozdělena na část určenou chodcům a část pro cyklisty, pak každý účastník musí užít část určenou pro něj. 
pruh určený pro druhého účastníka může užít při obcházení, vstupování a vycházení ze stezky.  
Je potřeba, abychom se všichni jako účastníci silničního provozu navzájem respektovali. už tím poroste 
vzájemná ohleduplnost. a když se budeme snažit být k sobě ohleduplní, bude naše chůze, jízda na kole, 
bruslích či motorovým vozidlem bezpečná jak pro nás, tak pro naše okolí.   
� Mgr.�Renáta�KRystyníKová,�vedoucí odboru dopravně-správního MěÚ otrokovice
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VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Fašank:�občerstvení�je�také�potřeba

dobroty� nejen� pro�medvěda. Tradiční vodění med-
věda pořádali otrokovičtí (snímek nahoře) a kvítkovičtí 
(snímek dole) hasiči. Řada lidí měla pro průvod připravené 
tekuté i jedlé občerstvení.  (ano)

stavba�cyklostezky�do�Zlína�zahájena

otevírání�i�s�programem. skupina anomalous připravila pro příchozí atraktivní kaskadérské 
kousky na bicyklech a bruslích. 
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S velkým zájmem veřejnosti 
se setkalo zahájení stavby cy-
klostezky spojující Otrokovice 
a Zlín. Ve čtvrtek 13. března si 
našla spousta chodců i cyklistů 
chvíli, aby se zastavili u otro-
kovické hasičské zbrojnice. 

Tam představitelé města, Zlín-
ského kraje a firmy zabezpeču-
jící stavbu poklepali na základ-
ní kámen budoucí cyklostezky. 
Spojnice obou měst má být tři 
metry široká, rozdělená podél-
ným pruhem na dvě části, pro 

každý směr. Vede po levém 
břehu řeky Dřevnice, délka je 
téměř tři kilometry.  Veřejnosti 
by měla sloužit už v září, kdy 
bude dostavěna i cyklostezka 
ze zlínské strany. 
 Pokračování�na�straně�3
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Malebné maďarské město Vác 
ležící na břehu Dunaje se stane 
již třetím partnerským městem 
Otrokovic. Smlouva o partner-
ství byla podepsána 21. února 
v obřadní síni Městského úřadu 
Otrokovice a 6. března na radnici 
ve Vácu.   

Otrokovice s Vácem spolu-
pracují již více než dva roky, jde 
o oboustranně fungující vztahy. 
„Naší hlavní myšlenkou a před-
stavou o spolupráci je setkávání 
občanů, organizací a spolků jed-
notlivých měst v rámci různých 
zájmových oblastí, přičemž role 
samosprávy, vedení města, by 
měla spočívat hlavně ve zpro-
středkování kontaktů mezi nimi. 
Na velmi kvalitní úrovni spolu-
pracujeme se slovenskou Dub-
nicí nad Váhom, která je naším 
partnerem nejdéle, již čtrnáct 
let. Spolupráce od roku 2006 
funguje také s polským městem 
Zawadzkie, jejichž umělce pra-
videlně vídáme na městských 
akcích. Přesto, že jsme s Vácem 
ve spojení krátce, stihli jsme již 
zprostředkovat koncert Ženské-
ho pěveckého sboru a cimbá-
lové muziky Radovan tamním 
obyvatelům, stejně jako výstavu 

Fotoklubu Beseda Otrokovice 
a dvě výstavy výtvarníků z Ro-
zumění. Všichni zaznamenali 
velký úspěch, proto věříme, že se 
do Vácu opět v budoucnu vrátí. 
Fotografové se sjednotili natolik, 
že maďarské přátele, již bez zása-
hů samosprávy, pozvali na pod-
zimní workshop v Chřibech. Ma-
ďarská kapela Kitty Live se nám 
zase představila při Otrokovic-
kých letních slavnostech. Semín-
ko spolupráce se nám tedy poda-
řilo zasít a věříme, že společnými 
silami z něj vypěstujeme zdravý 
statný strom,“ řekl starosta Otro-
kovic Jaroslav Budek. Primátor 
Vácu Attila Fördős se také těší 
na další spolupráci. „Máme toho 
hodně společného. Třeba i to, že 
vaším i naším městem protéká 
řeka. Můžeme se podělit o zku-
šenosti s opatřeními proti povod-
ním,“ přiblížil oblast, ve které se 
dají zúročit praktické zkušenosti 
obou měst.    

Podpisem partnerské smlouvy 
a spojením Česka, Slovenska, 
Polska a Maďarska se uzavře 
také kruh Visegrádské čtyřky 
a městům se otevřou možnosti 
čerpat finanční prostředky z Vi-
segrádského fondu. �(red)

otrokovice�mají�nové�partnerské�město,�maďarský�vác

dar�otrokovic�vácu.�starosta otrokovic Jaroslav budek předal 21. února primátorovi 
Vácu attilu Fördősovi dřevěnou plastiku s nápisem Jsme dcery a synové jedné matky.

Pohled�na�město�od�řeky�dunaje

Fontána�na�náměstí�

Radnice�

Pohled�na�krajinu�kolem�vácu



První svatební salon široko daleko si po sametové 
revoluci otevřela Eva Procházková. Podnikatelka 
svůj svatební salon Bonetka provozuje dodnes. 
Díky píli, vytrvalosti i spokojenosti zákazníků 
získala ve Zlínském kraji třetí místo v soutěži Živ-
nostník roku 2013. Titul jí v odborné anketě udě-
lily Hospodářské noviny. Počátkem března přijali 
Evu Procházkovou na radnici starosta Jaroslav 
Budek a místostarosta Milan Plesar, kteří jí nejen 
poblahopřáli, ale také se ptali, jak by bylo mož-
né zlepšit podnikatelské prostředí v Otrokovicích. 
„Moc mě to potěšilo. Pozvání je oceněním za moji 
práci,“ řekla dojatá podnikatelka. (ano)

dokončení�ze�strany�1
„Finálním povrchem bude asfaltobetonové sou-

vrství ohraničené betonovými obrubníky, které 
umožní komfortní jízdu cyklistům a in-line brus-
lařům téměř za každého počasí. Cyklostezka je 
vedena jako stezka pro chodce a cyklisty s vylou-
čením motorové dopravy, její trasa je výškově na-
vržena na hrázi v niveletě stoleté vody. U polikli-
niky v místě křížení s hlavní silnicí I/55 bude nově 
vybudován bezpečný přechod pro chodce včetně 
osvětlení a ochranného bezbariérového ostrůvku,“ 
popsal ředitel oblasti Východ zhotovitelské spo-
lečnosti STRABAG Adam Beneš.

Otrokovice investovaly do projektové přípravy, 
rozvoje a výstavby nových cyklostezek na svém 
území za posledních pět let více než 50 milionů 
korun. „Doprava včetně té bezmotorové a v návaz-

nosti na bezpečnost ve městě je důležitou oblastí 
našeho zájmu. Cyklostezku do Zlína jsme všichni 
dlouho vyhlíželi a chyběla nám. Po třech letech 
usilovné práce se nám podařilo celý projekt do-
táhnout až k výstavbě,“ přiblížil otrokovický mís-
tostarosta Milan Plesar. Pro město je důležitý také 
faktor prevence. „Usilujeme o odstraňování míst  
a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod 
cyklistů nebo odstraňování bariér cyklodopravy. 
Tyto postoje jsme také stvrdili před třemi lety při-
pojením k Uherskohradišťské chartě a dnes je jed-
ním z výsledků zahájení stavby nové cyklostezky 
do Zlína a příprava dalších tras na území města,“ 
doplnil starosta Otrokovic Jaroslav Budek. 

Právě ze Zlína se přijela na kole podívat na 
slavnostní zahájení stavby Jiřina Nováková. „Už 
měla být dávno, už aby to bylo hotové,“ těší se 
cyklistka. Dlouho v hledáčku měl možnost bez-
pečného a komfortního cyklistického propojení 
Otrokovic a Zlína i Jaromír Šebela. Kromě dokon-
čení i ze zlínské strany by uvítal kvalitnější napo-
jení sídliště Trávníky na cyklostezku vedoucí do 
Napajedel.  Anna�novotná

Historický�úspěch:�Panteři�jsou�v�semifinále�
Extraligové florbalové mužstvo Panthers Otrokovice zdola-
lo v nedělním rozhodujícím zápasu tým Chodova. Díky tomu 
padla hranice přání Otrokovičanů před soutěží, totiž umístit se 
na páté příčce. Teď mohou mít přinejhorším bramborovou me-
daili.  O Superfinále, které se koná v Praze 13. dubna, se poperou 
s lídrem tabulky Tatranem Střešovice ve dnech 22. a 25. března. 
Tyto zápasy se odehrají na půdě hostů –  termín domácích zápasů 
nebyl ještě v době tisku novin znám. „Hráči a vedení děkují fa-
nouškům za trvalou podporu a vytváření skvělé atmosféry na do-
mácích zápasech. Věříme, že nás opět podpoří, ať budeme hrát 
kdekoliv,“ doufá manažer klubu Petr Hrabec. �(ano)

ukazatel�změří�rychlost�projíždějících�vozidel
Nový informační panel měření rychlosti upozorňuje řidiče 
na dodržování předpisů v ulici K. Čapka. Jako vhodný nástroj 
prevence ho tam umístila otrokovická radnice, a to kvůli vy-
sokému množství rychle projíždějících vozidel. „Nově zakou-
pený ukazatel bude v ulici K. Čapka sledovat rychlost vozidel 
přibližně půl roku, poté bude přemístěn na jiné frekventované 
místo. Otrokovice ukazatel rychlosti využívaly již v minulosti. 
Od roku 2006 byl umístěn na vjezdu do města od Tlumačova, 
odkud se přesunul do mírného klesání v ulici Nadjezd. Z dů-
vodu poškození musel být v loňském roce odstraněn. Oprava 
nebyla možná, a tak jsme pořídili zcela nový, modernější typ, 
který kromě rychlosti  zaznamenává statistiku v obou směrech 
včetně rozdělení dle kategorie vozidel,“ uvedl starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek. „Preventivní opatření k minimalizaci rizik 
na cestách jsou velmi důležitou součástí koncepce dopravy 
ve městě. Podél celé ulice K. Čapka vede velmi frekventova-
ná cyklostezka, po které v létě projíždí i několik tisíc cyklistů 
denně. V bezprostředním sousedství se nachází domov pro se-
niory, v blízkosti se pohybují stovky dětí mířící do školských 
a sportovních zařízení. Informační panel je proto v těchto mís-
tech velmi potřebný. Zobrazuje aktuální rychlost projíždějící-
ho vozidla na velkoplošný displej, a přispívá tak k dodržování 
předpisů. V řidiči totiž vyvolá dojem, že může být změřen. 
Pokud jede nepřiměřeně rychle, obvykle zpomalí. Realizace 
všech preventivních opatření je v souladu s Národní strategií 
silničního provozu i Strategií bezpečnosti silničního provozu 
Zlínského kraje a pomáhá naplňovat její plány a cíle – tedy 
zvyšovat bezpečnost v silniční dopravě,“ přiblížil otrokovický 
místostarosta Milan Plesar.  „Ukazatele rychlosti jsou zaříze-
ní fungující s vysokou efektivitou na poli prevence. Vhodné 
jsou především pro úseky, kde řidiči opětovně nerespektují 
maximální povolenou rychlost a ohrožují bezpečnost. Týká 
se to především míst se zvýšeným provozem, kvůli kterému 
jsou ohroženi chodci a zejména děti. Z hlediska prevence je 
umisťování takových panelů v obcích velmi vhodné,“ zdůraz-
nil krajský koordinátor BESIPU Zdeněk Patík.� (vac)

Zahrada�Mateřské�školy�otrokovice�opět�pro�veřejnost
Hrát si venku s dětmi v upraveném ohrazeném prostoru vybave-
ném řadou herních prvků je po zimě opět možné v zahradě Mateř-
ské školy Otrokovice na Baťově v ulici Zahradní 1202. Radnice 
tak rozšiřuje možnosti, kam mohou rodiče své děti vzít odpole-
dne ve chvílích volna, a to bez ohledu na to, zda dítě navštěvuje 
mateřskou školu, nebo ne.  „Mateřská škola Otrokovice stejně 
jako loni vychází vstříc všem mladým rodinám s dětmi a nabízí 
prostory pro společně strávený čas. Pro veřejnost je zahrada ote-
vřena od pondělí do pátku od 16 do 18 hodin. Na provoz zahrady 
dohlíží správce a návštěvní řád je vyvěšen na místě. Děti do 7 let 
mohou na zahradu pouze v doprovodu rodičů,“ informovala ředi-
telka Mateřské školy Otrokovice Magda Zycháčková. Na území 
města se nachází i dalších 78 dětských hřišť vybavených pro růz-
né věkové kategorie, které disponují moderními hracími prvky 
a odpovídají bezpečnostním přepisům. Ročně Otrokovice inves-
tují do jejich údržby i modernizace 800 tisíc korun.  (red)

celoplošná�deratizace�města
Odbor rozvoje a správy majetku Městského úřadu Otroko-
vice  (ORM) oznamuje, že až do 30. dubna probíhá na území 
města jarní etapa celoplošné deratizace, prováděná společností 
SERVIS 3xD spol. s r. o., Olomouc. Občané mohou nahlásit 
případná ohniska výskytu hlodavců (nory, uhynulé hlodavce 
aj.) na ORM.  Odbor zároveň vyzývá podnikatelské subjekty, 
jejichž provozovny se nacházejí na území města, aby se v zá-
jmu maximální účinnosti prováděného deratizačního zásahu 
do této akce také zapojily.  S případnými dotazy týkajícími 
se deratizace se lze obrátit na odbor rozvoje a správy majet-
ku, tel. 577 680 414, e-mail: zahradnickova@muotrokovice.cz 
nebo na SERVIS 3xD, tel: 585 418 391, e-mail: servis3xd@
servis3xd.cz.�� (red)
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Regionální� cyklostezka� č.� 471,� páteřní� trasa�
Zlín�–�otrokovice,�část�otrokovice
Náklady projektu:  17 164 570 Kč
Dotace ROP SM:   13 943 400 Kč
Město Otrokovice:   3 221 170 Kč
Termín realizace: 1. 3. 2014–30. 11. 2014
Projektant: Ing. Ladislav Alster
Zhotovitel: STRABAG a. s.

topení�nevhodnými�palivy:�kvůli� 
nedbalosti�hrozí�zdravotní�problémy  

stavba�cyklostezky�do�Zlína�byla�zahájena

slavnostní poklepání základního kamene.

eva�Procházková�je�příkladnou�podnikatelkou

Končící topná sezona a začínající 
sezona zahrádkářská mají jednu 
věc společnou. Stále se najdou 
lidé, kteří topí nevhodnými pali-
vy, případně pálí materiály, které 
si zaslouží odbornou likvidaci. 
Nejinak je tomu v Otrokovicích, 
kde si například počátkem břez-
na vedení města i redakci stě-
žoval obyvatel Kvítkovic na ne-
zodpovědnost spoluobčanů při 
vytápění domů (jméno stěžova-
tele redakce zná, na jeho žádost 
jej ale vzhledem k sousedským 
vztahům neuvádí). „Tento způ-
sob nakládání s odpady může 
vytvářet nepříznivé prostředí 
pro dospělé a zejména pro děti, 
jejichž organismus ještě nemá 
tak vysokou schopnost tyto lát-
ky detoxikovat – zbavit se jich. 
Do vzduchu se mohou uvolňovat 
karcinogeny narušující metabo-
lismus,“ uvedl plicní lékař Josef 
Hlůšek s tím, že zdravotní riziko 
vždy závisí na aktuálních rozpty-
lových podmínkách a tím dané 
koncentraci škodlivin v ovzduší 
a také na tom, zda se jedinec léčí 
například na systémové onemoc-
nění nebo třeba na  diabetes.

I když v Otrokovicích je zvy-
kem poukazovat hlavně na vel-

ké zdroje znečištění, svůj podíl 
mají i domácnosti. „Ani nejdo-
konalejší kamna či kotel zcela 
nevyloučí vliv lidského faktoru.  
Podle dosavadních poznatků 
opravdu velmi záleží na typu 
paliva  používaného v domácích 
kamnech a kotlích.  Ale neje-
nom na tom – staré typy kotlů 
a kamen, pro daný typ kamen 
nevhodné typy paliv, spalování 
odpadů nebo nedostatečně vysu-
šeného dřeva, nevhodné režimy 
spalování (časté náběhy a útlu-
my spalování nebo dokonce nižší 
teploty spalování) – to vše se stá-
vá v České republice závažným 
problémem,“ uvádí mluvčí mini-
sterstva zdravotnictví Jan Štoll. 
Dodává, že jmenované faktory 
způsobují nedokonalé spalování, 
které vede, vzhledem k absolutní 
neexistenci čištění spalin z těch-
to zdrojů, k významné produkci 
různých škodlivin do ovzduší.   
„Jedná se o prach včetně jem-
ných a submikrometrických čás-
teček, oxid uhelnatý, oxidy dusí-
ku, o široké spektrum těkavých 
organických látek (problémem je 
zde zvláště mokré či nedokonale 
vysušené dřevo) a o typického 
představitele nedokonalého spa-

lování – polycyklické aromatic-
ké uhlovodíky. Při poměrně roz-
šířeném spalování odpadů včetně 
dřeva z takzvaných bouraček 
mohou vznikat i polychlorované 
dibenzodioxiny a polychlorova-
né dibenzofurany,“ doplnil Štoll. 
Tyto chemikálie snižují imunitu 
organismu a mají  karcinogenní 
účinky. 

Ani zahrádkářská otevřená 
ohniště nejsou bez vady – při 
jarním úklidu nebo později při 
spalování listí vzniká při ne-
dokonalém spalování vlhké, 
chladné a neprovzdušněné směsi  
hustý, okolí obtěžující dým. Ten 
obsahuje, mimo jiné, významné 
množství vodní páry, sazí a po-
pílku. I zde vzniká při hoření oxid 
uhelnatý, oxidy dusíku, organic-
ké látky, polycyklické aromatic-
ké uhlovodíky. „Mají negativní 
vliv na lidské zdraví, na kvalitu 
ovzduší ve svém okolí, některé 
ze jmenovaných sloučenin mají 
prokázaný karcinogenní účinek. 
Působení těchto látek na člově-
ka závisí především na koncen-
tracích a na době, po kterou je 
člověk těmto zvýšeným koncen-
tracím vystaven,“ dodal mluvčí 
ministerstva.  (ano)
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Podmínky� udělení� titulu� osob-
nost� města� otrokovice� pro� rok�
2014:
1. Město Otrokovice uděluje ti-
tul OSOBNOST MĚSTA žijícím 
osobnostem za významný přínos 
pro rozvoj města a jeho propagaci.
2. Titul uděluje Zastupitelstvo 
města Otrokovice jedenkrát ročně 
zpravidla jedné osobě na návrh 
Rady města Otrokovice.
3. Nejsou-li k udělení ceny dosta-
tečné důvody, nemusí být roční 
periodicita dodržena. 
4. Návrhy na udělení titulu mohou 
podávat právnické osoby, kolekti-
vy i jednotlivci. Návrh musí obsa-
hovat stručný životopis kandidáta 
a odůvodnění návrhu (jeho záslu-
hy o rozvoj a propagaci města). 
5. Přihlášky přijímá MěÚ Otro-

kovice - odbor školství a kultury,  
do�26.�května�2014.
6. Udělení titulu Osobnost In me-
moriam bude uděleno pouze v pří-
padě, že u osobnosti schválené 
zastupitelstvem města dojde k ná-
hlému úmrtí. V takovém případě 
bude předán nejbližším příbuzným 
pouze výtvarný symbol.
7. Titul předává starosta města 
na slavnostním večeru u příleži-
tosti Dne vzniku samostatného 
československého státu.
Tato výzva je zveřejněna v sou-
ladu se Statutem titulu. Podrobné 
informace podá MěÚ Otrokovice, 
odbor školství a kultury. Schvá-
leno usnesením č. RMO/71/02/14 
dne 12. 2. 2014.
� Mgr.�Barbora�ŠoPíKová,�
 vedoucí odboru školství a kultury

Podmínky�udělení�ceny�města�otrokovi-
ce�pro�rok�2014:
1. Město Otrokovice uděluje Cenu města Ot-
rokovice (dále jen „cena“) za mimořádný čin 
v různých oblastech lidské činnosti nebo za 
podstatný přínos pro rozvoj nebo propagaci 
města.
2. Cenu uděluje Zastupitelstvo města Otro-
kovice jedenkrát ročně na základě doporu-
čení Rady města Otrokovice. 
3. Nositelem ceny se může stát žijící fyzická 
osoba (bez omezení věku) s trvalým bydliš-
těm v Otrokovicích, nebo právnická osoba 
se sídlem v Otrokovicích nebo žijící fyzická 
či právnická osoba, jejíž čin nebo činnost má 
přímý vztah k městu Otrokovice. 
4. Ocenění in memoriam může být uděleno 
pouze v případě, dojde-li u fyzické osoby k 
náhlému úmrtí v době od schválení do slav-
nostního předání. 
 5. Návrhy na udělení ceny mohou podá-

vat fyzické a právnické osoby písemně na 
MěÚ Otrokovice – odbor školství a kultury,  
do�26.�května�2014.
6. Návrh musí obsahovat:
a) podrobné zdůvodnění za jaký čin – přínos 
a v jaké oblasti je cena navrhována,
b) identifikaci navrhovaného (v případě 
fyzické osoby jméno a příjmení, datum na-
rození a adresu trvalého bydliště, v případě 
právnické osoby, přesný název a sídlo). 
7. Návrh stejného kandidáta může být podán 
i opakovaně, nebyla-li Cena po předchozí 
kandidatuře udělena.
8. Cenu předává starosta města na slavnost-
ním večeru ke Dni vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.  
Tato výzva je zveřejněna v souladu se sta-
tutem ceny. Podrobné informace podá MěÚ 
Otrokovice – odbor školství a kultury.
Schváleno usnesením č. RMO/71/02/14 ze 
dne 12. 2. 2014.

výzva�k�podávání�návrhů�na�udělení�
titulu�osobnost�města�otrokovice�

výzva�k�podávání�návrhů�na�udělení�
titulu�cena�města�otrokovice�
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Vážení spoluobčané, přáTelé,
začátkem tohoto měsíce jsem objevil v poště podnět od občan-
ky našeho města, kde upozorňuje na ne příliš zdařilou správu 
města s pitnou vodou s odkazem na odborný článek, popisující 
ve většině případů  nepovedenou privatizaci vodárenství v celé 
České republice. Při čtení tohoto lehce kritického textu jsem si 
uvědomil, že je potřebné stále připomínat,  jaké postoje zastá-
vala samospráva v době, kdy se situace ve vodárenství měnila, 
a jaké postoje zaujímá dodnes.

Již řadu let město Otrokovice upozorňuje, že provozní mo-
del, který byl zaveden v roce 2004 ve společnosti Vodovody 
a kanalizace Zlín, a. s. (dále „VaK Zlín“), byl stanoven za pod-
mínek výrazně nevýhodných pro společnost VaK Zlín, akci-
onáře (většinou se jednalo o města a obce) a především pro 
všechny občany našeho regionu. Město Otrokovice od roku 
2002 využívá všech dostupných zákonných prostředků a po-
dání příslušným soudům, správním orgánům včetně orgánů 
činných v trestním řízení a snaží se tento stav změnit. Rozho-
dování soudů ve věci VaK Zlín trvá již více než deset let. Vrch-
ní soud v Olomouci dne 21. 4. 2012 již pravomocně rozhodl 
v sedmi žalobách města Otrokovice o neplatnosti usnesení 
valných hromad VaK Zlín, a potvrdil tak oprávněnost protestů 
města Otrokovice, že k ovládnutí společnosti VaK Zlín došlo 
protiprávně. Nyní soudy budou rozhodovat o nejdůležitější 
valné hromadě z 30. 4. 2004 a o platnosti, či neplatnosti na ni 
navazující Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infra-
struktury a Smlouvy o prodeji části podniku VaK Zlín.

Do roku 2003 VaK Zlín vlastnil vodárenskou infrastrukturu 
a rovněž ji sám provozoval, když dodával vodu, odváděl od-
padní vodu a čistil ji. Měl příjmy z vodného a stočného. Jako 
dodavatel vody měl pevné postavení se zaručeným okruhem 
zákazníků a příjmy z vodného a stočného pak sloužily přede-
vším k reprodukci majetku, tedy k opravám a k dalšímu rozvo-
ji vodárenské infrastruktury. O své postavení pak přišel právě 
rozhodnutím valné hromady z 30. 4. 2004, kdy se smluvně 
vzdal svého provozovatelského monopolu ve prospěch soukro-
mé společnosti z koncernu Veolia Water, a tak mimochodem 
i ztratil možnost získání dotací z Evropské unie.

Společně s menšími městy a obcemi v regionu máme zájem 
na zajištění trvale udržitelného rozvoje vodárenství ve zlín-
ském regionu a na ochraně zájmů společnosti VaK Zlín. Jako 
drobní akcionáři však bohužel nemáme možnost významněji 
ovlivnit postup představenstva a dozorčí rady VaK Zlín, ač 
o to neustále aktivně usilujeme. V roce 2010 se nám alespoň 
podařilo vyjednat tzv. solidární vodné a stočné, což znamená, 
že tam, kde je majitelem vodárenské infrastruktury VaK Zlín, 
platí všichni odběratelé stejnou cenu. Hezký den přeji všem.
  Mgr.�Jaroslav�BudeK,  starosta otrokovic

oKénKo�stARosty

z jednání Rady města Otrokovice
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Z jednání Rady města 21. 10. 2013
Rada města se na svém jednání zabývala 
celkem 42 body programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových strán-
kách města www.otrokovice.cz v sekci 
Dokumenty města. 

Radní schválili projektový záměr me-
zinárodního rozšíření stávajícího pro-
jektu „Zdravý pohyb do škol – turnaje“ 
s celkovými náklady 23 185 EUR s uva-
žovaným spolufinancováním Regionu 
Bílé Karpaty ve výši 19 707 EUR (85 %) 
a vlastními prostředky města Otrokovice 
ve výši 3 478 EUR (15 %). Radní dále 
schválili projektový záměr „Dny part-
nerských regionů“ s celkovými náklady 
32 800 EUR Regionu Bílé Karpaty 
ve výši 27 880 EUR (85 %) a vlastní-
mi prostředky města Otrokovice ve výši  
4 920 EUR (15 %). Radní dále vzali na vě-

domí přehled výkonu Technických služeb 
Otrokovice pro město za III. čtvrtletí 2013 
a schválili plán zimní údržby místních 
komunikací, chodníků a veřejných ploch 
v majetku města Otrokovice pro zimní 
období 2013–2014. Radní poté schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Zlepšení 
tepelně-izolačních vlastností ZŠ Trávníky 
Otrokovice, Hlavní 1160.“ Jako nejvýhod-
nější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 
POZIMOS, a. s. Radní následně schválili 
jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní veřej-
nou zakázku na stavební práce „Chodníky 
podél I/55 – 4. etapa.“ Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče SMO, 
a. s. Ve zbytku jednání se radní zabývali 
nájemními smlouvami na městské byty 
a nebytové prostory ve vlastnictví města.

In
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Upozorňujeme 
občany, že Městský 
úřad Otrokovice bude 
27. a 31. 12. 2013 z 
provozních důvodů 
uzavřen. Z provoz-
ních důvodů bude 
upravena také úřed-
ní doba pro občany 
30. 12. 2013. Infor-
mace budou upřes-
něny na vstupních 
dveřích jednotlivých 
budov. 
  Odbor provozní
 MěÚ Otrokovice

Společnost TEHOS s. r. o., která  je 
ze 100 % vlastněná městem Otro-
kovice, upravuje a dodává tepelnou 
energii pro vytápění a ohřev teplé 
vody pro více než 5,6 tisíce otroko-
vických domácností a většinu ob-
jektů občanské vybavenosti v Otro-
kovicích jako jsou školská zařízení, 
domovy pro seniory, atd. 

Topná sezona  je již v plném prou-
du. Jako novinku, kterou jako první 
v regionu v oblasti centrálních do-
dávek tepelné energie budou moci 
využívat právě naši odběratelé, jsme 
připravili možnost sledování para-
metrů předávacích stanic (tzv. vý-
měniček). Koncem letních prázdnin 
jsme odběratele oslovili s prosbou o 
vyplnění dotazníku. Těm, kteří nám 
vyplněný dotazník zaslali zpět, jsme 
pak adresovali přístupová hesla k 
aplikaci, která je přístupná na našich 
webových stránkách www.tehoso-
trokovice.cz. Pomocí této aplikace 
mohou odběratelé sledovat aktuální 
provozní stav předávací stanice ve 
svém domě, včetně spotřeb tepelné 
energie, atd. Tuto aplikaci chceme 
dále rozvíjet a rozšiřovat. Jako měst-
ská společnost, tak tímto způsobem 
chceme občanům našeho města po-
moci k úsporám finančních prostřed-
ků za účty za tepelnou energii. Často 
se totiž stává, že po zateplení nebo 
výměně oken v domě nás o této sku-
tečnosti zástupci těchto domů nein-
formují a nepožádají si o změnu na-
stavení parametrů předávací stanice. 
Dále lze měnit například nastavení 
nočních útlumů na topení, atd.

Jako městská společnost si uvědo-
mujeme, jakou odpovědnost máme 
pro obyvatele města při plnění úkolu 
dodávky tepelné energie – vždyť tep-

lo je jednou ze základních lidských 
potřeb pro život. V této souvislosti 
jsme během letního období provádě-
li práce na domovních předávacích 
stanicích  jejichž cílem je snižová-
ní energetické náročnosti (pomo-
cí výměn čerpadel za energeticky 
úspornější a účinnější), zvyšování 
spolehlivosti, bezpečnosti a komfor-
tu dodávek tepelné energie (pomocí 
výměn regulátorů  – řídících systé-
mů stanic a obměnou dalších stroj-
ních částí stanic).

A jak lze dále ušetřit tepelnou 
energii a tím i finance? Občanům 
doporučujeme, aby nenechávali svá 
okna přes den otevřená „na ventilač-
ku“, ale větrali krátce a intenzivně. 
Aby u svých správců domů vyža-
dovali hydraulické vyvážení svých 
otopných systémů uvnitř domů, 
odbornou montáž termostatických 
ventilů a správně s nimi zacházeli 
– každý Celsiův stupeň navíc totiž 
znamená přibližně 6 % energie na-
víc. Vhodné je rovněž, aby radiátor 
v místnosti nebyl zastavěn nábytkem 
a mohl tak kolem něj volně proudit 
vzduch, který se tak může snadněji 
ohřívat, a tak podobně.

Pevně věříme, že námi vytvoře-
nou aplikací a radami přispějeme 
našim odběratelům – občanům měs-
ta Otrokovice k úsporám finančních 
prostředků za dodávky tepelné ener-
gie. Zájmem městské společnosti 
TEHOS s. r. o. je, aby naši odběra-
telé byli s našimi službami po všech 
stránkách spokojeni.

 Ing. Tomáš MORys,
  ředitel společnosti TEHOS s. r. o. 

Novinky v oblasti dodávek tepelné energie

Z jednání Rady města 4. 11. 2013
Při prvním listopadovém jednání Rada 
města Otrokovice projednala 30 bodů 
s usnesením. Všechna tato usnesení 
jsou veřejnosti k dispozici na interne-
tových stránkách města www.otroko-
vice.cz v sekci Dokumenty města. 

Radní schválili zajištění akce Roz-
svícení vánočního stromu dne 29. 11. 
2013 a souhlasili s partnerstvím města 
při akci „POMÁHÁME POTŘEB-
nÝM“ konanou ve stejný den na ná-
městí 3. května. Radní se seznámili 
a následně projednali zprávu o dosa-
vadním průběhu správy a provozu 
Sportovního areálu Baťov za III. čtvrt-
letí 2013. Radní schválili jménem za-
davatele rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Úprava 
a vybavení – zastávka MHD náves, 

Otrokovice.“ Jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče AL-
SPO s. r. o. Radní poté schválili jmé-
nem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
„Úprava a vybavení – zastávka MHD 
ulice Moravní, Otrokovice.“ Jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena nabídka 
uchazeče ALSPO, s. r. o. Rada města 
schválila jménem zadavatele rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na do-
dávky „Antivirové řešení klientských 
stanic.“ Jako nejvýhodnější byla vy-
hodnocena nabídka uchazeče Auto-
Cont CZ, a. s.  Ve zbytku jednání se 
radní zabývali pronájmy městských 
pozemků a věcnými břemeny na po-
zemcích města. Ing. Milan PlesaR, 
 místostarosta města Otrokovice 

neodkládejte výměnu řidič-
ského průkazu na poslední 
chvíli! S blížícím se koncem 
stanoveného termínu pro 
výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat zvýšený zá-
jem 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.  K 12. lis-
topadu výměnu řidičského 
průkazu neprovedlo 1 090 
otrokovických řidičů. Vý-
měny řidičských průkazů 
provádí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností  pří-
slušný podle místa trvalého 
pobytu držitele řidičského 
průkazu. Pro výměnu je nut-
né předložit jednu barevnou 
nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu o roz-
měrech 3,5x4,5 cm, stávající 

řidičský průkaz a doklad to-
tožnosti. 

Žádost o vydání řidič-
ského průkazu se vyplňuje 
přímo u přepážky. Zákon-
ná lhůta pro vydání nového 
ŘP je do 20 dnů od podání 
žádosti, a jelikož se jedná 
o povinnost z platné práv-
ní úpravy, není výměna ŘP 
zpoplatněna. Pokud bude 
požadováno vydání ŘP 
(v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-
covních dnů od podání žá-
dosti, je pro tento úkon již 
stanoven správní poplatek 
500 Kč. 

V případě, že výměnu ři-
dičského průkazu nestihnete 
provést (nemoc, pobyt v za-
hraničí), je možno řidičský 
průkaz na něhož se vztahuje 
povinnost výměny do 31. 
prosince vyměnit i po tom-

to datu. Řidičský průkaz se 
po tomto datu stal neplat-
ným, ale nedošlo k pozbytí 
řidičského oprávnění, takže 
i držitel tohoto řidičského 
průkazu je stále držitelem ři-
dičského oprávnění. Po ná-
vratu ze zahraničí s neplat-
ným řidičským průkazem je 
nutno v co nejkratší době ře-
šit vydání nového řidičského 
průkazu výměnou za neplat-
ný řidičský průkaz. Jelikož 
se po uplynutí stanoveného 
termínu již nebude jednat 
o výměnu z platné právní 
úpravy (viz § 134 zákona č. 
361/2000 Sb.), ale o vydání 
ŘP na základě neplatného 
řidičského průkazu, je tento 
úkon zpoplatněn správním 
poplatkem 50 Kč.
     Ing. Martin sTRaKa, 
 vedoucí oddělení 
 evidence řidičů

Na výměnu řidičských průkazů již moc času nezbývá!

NECHCE SE VÁM ČEKAT VE FRONTĚ PŘI VYŘIZOVÁNÍ DOKLADŮ na MěÚ? 
 CZECHPOINT
 evidence obyvatel
 občanské průkazy
 cestovní doklady
 registr řidičů
 registr motorových vozidel
 matrika, ověřování podpisů

OBJEDNEJTE SE PŘES INTERNET www.otrokovice.cz (e-objednávky) 

Úřední hodiny pro vyřízení dokladů: 
 

Pondělí 8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Úterý       8.00-11.30 hod 
Středa     8.00-11.30 hod  12.30-17.00 hod 
Čtvrtek    neúřední den 
Pátek       8.00-11.30 hod 
 

Město Otrokovice hodlá i v roce 2014 jako 
poděkování držitelům Zlaté Janského plakety, 
Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně s trvalým 
pobytem v Otrokovicích, uhradit roční celosí-
ťovou jízdenku na MHD.  ČČK Zlín nám po-
skytuje aktuální seznam dárců, kteří darovali 
krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín 
a Uherské Hradiště.  Vyzýváme proto občany 
Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň či jsou 
držiteli Zlaté Janského plakety za 40 bezpří-
spěvkových odběrů krve či držiteli Zlatého kří-
že 1.–3. třídy a odběry byly provedeny mimo 
uvedené transfuzní stanice, aby se přihlásili 
do 30. 12. 2013 na Městském úřadu Otrokovi-
ce, Odbor školství a kultury, p. Odstrčilíkové, 
tel.: 577 680 460.  OŠK MěÚ Otrokovice

Odměna dárcům

Z� jednání� Rady� města�
otrokovice�26.�2.�2014
Rada města se na svém jedná-
ní zabývala celkem 32 body 
programu, k nimž přijala 
usnesení. Všechna jsou veřej-
nosti k dispozici na interneto-
vých stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Doku-
menty města. 

Radní schválili zavedení 
dvacetiminutového interva-
lu na lince MHD č. 55 o ví-
kendech a svátcích od data  
1. 7. 2014. Dále schválili po-
skytnutí finančních darů orga-
nizaci ZO ČSOP Buchlovice 
ve výši 5 000 korun, organi-
zaci Svaz tělesně postižených 
v České republice z. s., okres-
ní organizaci Zlín ve výši 
4 000 korun a organizaci 
Babybox pro odložené děti – 
STATIM Praha ve výši 5 000 
korun. Poté radní schválili 
podání přihlášky města Ot-
rokovice do soutěže Stavba 
roku 2013 Zlínského kraje se 
stavbou „MĚSTSKÁ GALE-
RIE OTROKOVICE“. Radní 
schválili pořízení projektové 
dokumentace na akci „Ob-
nova hracích prvků školního 
hřiště ZŠ Mánesova“. Radní 
se dále zabývali jménem za-
davatele výběrem nejvhod-
nější nabídky na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební 
práce „Vjezd do průmyslo-
vého areálu TOMA křížením 
se železniční tratí“, jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče „Společ-
nost TOMA vjezd“, Společ-
ník 1 (správce) – EUROVIA 

CS, a. s., Společník 2 – GJW 
Praha spol. s r. o.

Ve zbytku svého jednání 
se radní zabývali dohodami 
o uhrazení dluhu ve věci dluž-
ných nájemných z bytů, ná-
jemními smlouvami na měst-
ské byty a nebytové prostory 
ve vlastnictví města. 

Z� jednání� Rady� města�
otrokovice�12.�3.�2014
Radní na dalším ze svých jed-
nání projednali 28 bodů pro-
gramu s usnesením, všechna 
jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách 
města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Rada města projednala 
a schválila návrh slevových 
akcí na rok 2014 ve wellness 
centru Sportovního areálu Ba-
ťov:
a) 1. května 2014 – akce pro 
páry
b) 15. května 2014 – Den ro-
din
c) 1. října 2014 – Den seniorů
d) 29. listopadu 2014 – akce 
pro děti
e) vyčlenění částky max. 
2 500 korun na mimořádné 
propagační akce wellness 
centra SAB v roce 2014.

Radní vzali na vědomí Kri-
téria k přijímání dětí do Ma-
teřské školy Otrokovice pro 
školní rok 2014/2015. Krité-
ria naleznete v příloze, která 
je umístěna na webu města. 
Radní poté schválili uzavře-
ní Dohody 02/2014 o obsahu 
spolupráce při pořádání Me-
zinárodního festivalu filmů 

pro děti a mládež v roce 2014 
se společností FILMFEST,  
s. r. o., Zlín, kterou se sjedná-
vají konkrétní podmínky spo-
lupráce při konání 54. ZLÍN 
FILM FESTIVALU v roce 
2014.  Dále radní schválili 
uzavření Smlouvy o dílo mezi 
městem Otrokovice a zhoto-
vitelem, Společník 1 (správce) 
– EUROVIA CS, a. s., Spo-
lečník 2 – GJW Praha spol.  
s r. o., na akci „Vjezd do prů-
myslového areálu TOMA 
křížením se železniční tratí“. 
Radní schválili stanovisko 
města Otrokovice k návrhu 
Územního plánu Napajedla 
a Vyhodnocení vlivů návrhu 
Územního plánu Napajedla 
(viz příloha na webu města) 
a žádají město Napajedla, 
aby po doplnění uvedené-
ho vyhodnocení byl návrh 
Územního plánu Napajedla 
před veřejným projednáváním 
opětovně předložen městu Ot-
rokovice a byl s ním projed-
nán. Dále se radní zabývali 
a schválili uzavření Dohody 
mezi městem Otrokovice 
a obchodní společností RAI-
NER CZ, s. r. o., Zlín, o uží-
vání pozemku – stavba „Hotel 
Formule“, podmínky nalezne-
te v příloze uvedené na webu 
města. 

Ve zbytku svého jednání 
se radní zabývali výběrovými 
řízeními na nebytové prostory 
ve vlastnictví města, věcnými 
břemeny a nájemními smlou-
vami na městské byty.  

 ing.�Milan�PlesAR,�
 místostarosta otrokovic

Z�jednání�Rady�města�otrokovice
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Otrokovická radnice se 
již tradičně vyvěšením 
tibetské vlajky připojuje 
k celosvětové akci připo-
mínající násilné potlačení 
povstání ve Lhase.

Při krvavém povstání 
proti čínské okupaci ze-

mřelo 10. března 1959 
na 80 tisíc Tibeťanů, přes 
milion lidí následně ze-
mřelo ve věznicích, pra-
covních táborech nebo 
vlivem hladomoru. Po po-
tlačení povstání se uchýlil 
politický a duchovní vůdce 
Tibeťanů dalajlama do in-
dického exilu.  

Část vyspělého světa 
nahlíží na Čínu s uznáním 
a respektem ke světové 
velmoci, přesto stále ne-
přestalo světovou veřej-
nost i několik desítek let 
po čínské okupaci zne-
pokojovat porušování zá-
kladních lidských práv 
v Číně a Tibetu. � (vac)

Na městském úřadě v Ot-
rokovicích bylo 10. břez-
na po roce uděleno další 
státní občanství České 
republiky, a to Alexandru 
Vöröšovi ze Slovenska. 
V Česku žije již třináct let 
a hlavním motivem pro 
podání žádosti o uděle-
ní občanství bylo dřívější 
uzavření sňatku.

Slavnostní ceremoniál 
se odehrál v  obřadní síni 
otrokovické radnice, kde 
Alexander Vöröš složil 
státoobčanský slib a pře-
vzal Listinu o udělení stát-
ního občanství, a stal se tak 

občanem České republiky.   
„Od roku 2004 bylo v Ot-
rokovicích složeno dva-
advacet státoobčanských 
slibů, naposledy v březnu 
2013. Snažíme se, aby 
i tyto obřady zanechaly 
v přítomných pozitivní 
vzpomínky a jejich první 
chvíle v rolích občanů naší 
republiky byly příjemné. 
Věřím, že si k naší zemi 
vybudují kladný vztah 
a budou se podílet na jejím 
rozvoji,“ poznamenala ta-
jemnice Městského úřadu 
Otrokovice Radana Ze-
náhlíková.  (red)

Skupinu osmi vysokoškol-
ských studentů z Egyp-
ta, Brazílie, Tachj-wanu, 
Číny, Argentiny, Ukrajiny, 
Turecka a Bulharska hosti-
la Základní škola T. G. Ma-
saryka. Je zapojená do pro-
jektu EDISON spojujícího 
mladé lidi odlišných kultur 
a národností, aby se sezná-
mili se zvyky, tradicemi 
a situací v jiných zemích, 
a stali se tak generací, která 
prolomí mezikulturní bari-
éru.

Vizí projektu je tolerance 
a příznivé společné soužití 
české společnosti s různý-
mi kulturami a národy, a to 
na základě jejich porozu-
mění a omezení předsudků 
a stereotypů. Díky multi-

kulturní atmosféře, vyvo-
lané zahraničními stážisty, 
oživuje výuku a zvyšuje 
zájem o studium mezi žáky 
a studenty a učí je nebát se 
odlišného.

Studenti ve škole strávi-
li jeden týden. Praktikanti 
jsou vysokoškolsky vzdě-
laní lidé, kteří si připravu-
jí prezentace o své zemi, 
vedou diskuze se studenty 
na různá témata, hrají hry 
a podobně. Tímto se snaží 
představit sociální, ekono-
mickou, politickou a také 
kulturní situaci své země. 
Studenti a žáci tak mají 
možnost srovnání zemí 
s ČR i mezi sebou a mohou 
uvažovat, jak v budoucnu 
přispět ke změně.�� (red)

Zní to sice divně, ale vážně je to 
tak. Ve čtvrtek 27. února odpoled-
ne se v naší škole konaly dvě velké 
akce.

Ta první, Hajánkov, byla určena 
nejmenším. Na celé odpoledne se 
totiž všech 6 oddělení naší školní 
družiny proměnilo v kouzelné mís-
to Hajánkov plné relaxace, klidu, 
ticha a pohody. Hned po obědě 
jsme se všichni převlékli do poho-
dlných pyžámek a župánků a vy-
brali si své místečko. No a potom 
už byl čas začít. Cvičení jógy stří-
dal poslech pohádky, kreslení man-
dal, u relaxační hudby zase luštění 
velké pohádkové křížovky. V ka-
ždém oddělení byl program troš-
ku jiný. Postava Večerníčka však 
nesměla chybět v žádném z nich. 
Děti Večerníčka kreslily a poté ho 
vystřihovaly, z papíru mu skládaly 
čepici. Byl zkrátka motivací celého 
odpoledne. Super bylo i povídá-
ní o všem, co nás těší i trápí. Ne-
chyběl ani výborný bylinkový čaj 
a sladkosti od hodných maminek. 
Celé odpoledne probíhalo v klidu 
a tichu, což je v jinak živém pro-
středí družiny něčím výjimečným.

V druhé části školy ve stejnou 

dobu probíhala akce pro starší děti 
s názvem Global Village. Bylo to 
neformální setkání žáků a učite-
lů se zahraničními studenty, kte-
ří v naší škole v rámci projektu 
EDISON pobývali celý týden. Prá-
vě ve čtvrtek ve školní kuchyňce 
připravovali jídla typická pro svou 
zemi.

Příklad nejen do matematiky. 
Během jednoho odpoledne přijde 
do školní kuchyňky přes sto žáků 
a šest kuchařů ze šesti zemí světa 
a všichni se při vaření dorozumí 
a uvaří báječná jídla. Jak se to dá 
stihnout, když máme na všechno 
tři hodiny a musíme uvařit jídla ze 
tří kontinentů? Jednoduše. Stačí 
pozvat do školy studenty z různých 
zemí, jejichž jedinou spojnicí je an-
gličtina. A protože máme ve škole 
šikovné žáky, jazyková bariéra je 
prolomena už první den. A co tepr-
ve v kuchyňce, kde platí pravidlo, 
že jídlo lidi sbližuje! Okolo Thao 
z Vietnamu je brzy hlouček dětí, 
které jí ochotně pomáhají s kráje-
ním cibule, i když doma se cibuli 
vyhýbají obloukem. Devovi z Indie 
nastavují dlaň a berou na ochutná-
ní kousek pálivé papričky. Pozor, 

pálí! Pozdě! Tváře nám rudnou, oči 
slzí. Dev se smíchy zakucká. 

Nurul z Indonésie slaví úspěch 
s kukuřičnými placičkami. Jedno-
duché, dobré. Než odletí do své 
země, musíme z ní vymámit re-
cept. Stejně tak od Nathalie, která 
překvapila jednoduchými lodič-
kami z piškotu a karamelu. Pode-
zříváme ji, že si recept přivlastnila 
od českých emigrantů. 

William z Brazílie prozrazuje re-
cept na čokoládové kuličky. Na ně 
si však musíme počkat nejdéle. 
Vaří je z karamelu, který dlouho 
tuhne. Škoda, že je venku teplo. 
Kéž by mrzlo!  Dali bychom misku 
do sněhu a už by to bylo studené. 
Vida! Přece jen si z fyziky něco pa-
matují. Předávání tepla mezi tělesy 
jsme brali nedávno. Mladinká Kse-
nia z Petrohradu si vybrala zdánli-
vě jednoduché jídlo ze své země. 
Palačinky s vanilkovým krémem. 
Možná právě proto jí bez řečí po-
máhají děvčata ze šestky, která 
s obracením palačinek mají oči-
vidně velké zkušenosti. Že by rády 
mlsaly? Krém sice vaří Ksenia, ale 
nic složitého to není. Jen uklízecí 
četa má plné ruce práce. Kdo má 
volné ruce a nohy, chodí a uklízí 
pracovní plochu, myje nádobí nebo 
podává suroviny. Nově příchozí je 
střídají.  Školní kuchyňka připomí-
ná letiště. Směsice jazyků, mnoho 
lidí, kteří přicházejí a odcházejí. Je 
zde rušno, ale vládne tu pořádek. 
Každý přiloží ruku k dílu, něco 
ochutná, prohodí pár slov anglic-
ky, zasměje se svému výkonu a už 
zase předává štafetu dál. Celé od-
poledne panuje klid a pohoda. Proč 
to tak nejde pořád! Vtom se začíná 
něco dít. Je zde televize. Rychle, už 
to začíná! Paní ředitelka se ujímá 
slova. Všem přítomným vysvětlí, 
proč jsme se sešli, co vše můžeme 
ochutnat, a už vytváříme koridor, 
aby mohl projít Petr s dortem, kte-
rý upekli deváťáci pro naše hosty. 
Dort je hezký, barevný. Je ozdo-
ben mapou světa a uprostřed jsou 
zapíchnuty vlaječky. Kdo to má 
k nám nejdál? Nurul z Indonésie 
nebo Nathalie z Argentiny? Ki-
lometry si spočítáme v zeměpise. 
Teď se vrhneme na talíře, dobroty 
z celého světa už na nás čekají.  
Bon appetit! Hana�FicKová,
� ing.�Pavlína�PtáčKová, 
 ZŠ Trávníky

Je�libo�HAJánKov�nebo�GloBAl�villAGe?

tajemnice�přijala�státoobčanský�slib

na�radnici�vlála�tibetská�vlajka

Základní�škola�t.G.M.�hostila�vysokoškolské�studenty�ze�zahraničí

v�parku�na�Baťově. studenty provázeli učitelé Hana Zvoníčková a lukáš Macek. povídali hostům o historii a zajímavých místech otrokovic.  Foto:�Anna�novotná
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čtvrtek 3. dubna v 18 hod., velký sál, vstup volný
otRoKovice�MAJí�tAlent�
AneB�Hledá�se�otRoKovicKý�GoťáK
2. ročník městské finálové soutěže v sólovém zpěvu pro žáky 6.–9. tříd základ-
ních škol a nižšího stupně gymnázia. Pořádá OŠK MěÚ Otrokovice. 

sobota 5. dubna ve 20.30 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
tAK�JeŠtě�Jednou�–�tAneční�RetRoPARty
Diskotéka Vaška Vymětalíka. Hudební koktejl diska, popu a rocku pro všech-
ny generace. Občerstvení zajištěno.

neděle 6. dubna v 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
neBoJsA�v�čARovnéM�lese
Rozmarná pohádka. Na motivy českých klasických pohádek volně upravil Dra-
homír Ožana.

pátek 11. dubna v 19.30 hod., velký sál, vstupné od 350 Kč
Agentura�Atlantic�pořádá:�HRAdiŠťAn
Profesionální těleso, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tra-
dice a jejím filosofickým přesahem. Umělecký vedoucí Jiří Pavlica.

pondělí 14. dubna v 18.00 hod., Městská galerie
PŘátelé�Z�vácu�
Vernisáž – výstava výtvarníků z partnerského města Vác v Maďarsku. Výstava 
potrvá do 4. května. 

pátek 25. dubna v 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
divadlo�Hvozdná�uvádí: stARci�nA�cHMelu
Příběh o první lásce dvou studentů na chmelové brigádě. Režie Jan Nejedlý. 
(Pozor, změna termínu proti původnímu plánu cyklu!)

úterý 29. dubna v 19 hod., velký sál, vstupné 220 a 250 Kč
slovácké�divadlo�uherské�Hradiště�uvádí:�M.�cooney�–�náJeMníci
Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeštěnou anekdotu, 
na jejímž počátku přijde hlavní hrdina na vychytralý způsob, jak pohodlně žít  
z podvodně získaných sociálních dávek... Cyklus Ať žije divadlo! (Pozor, změ-
na termínu i představení proti původnímu plánu cyklu!)

středa 30. dubna v 19 hod., velký sál, vstupné 80 Kč, cyklus Vějíř paní hudby
BelFiAto�Quintet
Oto Reiprich –  flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šin-
delář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh.
Připravujeme�na�květen:�1. 5. MÁJOVÁ POUŤ, 11. 5. Taneční odpoledne 
s Hanačkou, 16. 5. Divadlo AŤ ŽIJE BOUCHON!, 30. 5.–6. 4. ZLÍN FILM 
FESTIVAL – 54. ročník

Kino�BesedA
neděle 6. 4., 17.00 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno 
toM�sAwyeR�– Německo 2011, dobrodružný, rodinný, 106 min., v české 
verzi. Tom Sawyer nemá na mysli nic jiného než rošťárny a nezbednosti, který-

mi velmi trápí tetu Polly, s níž žije společně se svým nevlastním bratrem Sidem 
v St. Petersburghu v Mississippi.

čtvrtek 10. 4., 19.00 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno 
MáŠ�PAdáKA – USA 2004, komedie, drama, 96 min., s titulky
Bankovní úředník Matt Dillon dostal ze dne na den padáka, jeho dívka Christi-
na Applegate se s ním rozešla a navíc mu někdo ukradl auto. Společně se svým 
bývalým kolegou Stevem Zahnem se rozhodl vzít věci do vlastních rukou  
a začít jednat. 

neděle 13. 4., 17.00 hod., velký sál, 80 Kč, přístupno 
doBRodRužství�HucKA�FinnA – Německo 2012, dobrodružný, ro-
dinný, 99 min., v české verzi
Napůl negramotný chlapec Huckleberry Finn jde z jedné nepříjemnosti do dru-
hé navzdory všem marným snahám vdovy Douglasové, která se ho snaží po 
smrti jeho matky vychovat. 

úterý 15. 4., 19.00 hod., kinokavárna, 80 Kč, přístupno 
JAsMíniny�slZy�– USA 2013, drama, komedie, 98 min., s titulky
Jasmine (Cate Blanchett) okouzlující a zhýčkaná dáma, má vše, nač si vzpo-
mene. Její zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jas-
mine se stěhuje ke své sestře Ginger (Sally Hawkins), která má skromný byt 
v San Francisku. Jenže útěk z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý. 

čtvrtek 17. 4., 19.00 hod., kinokavárna, 80 Kč, přístupno 
Muž,�KteRý�se�sMěJe�– Francie 2012, drama, 98 min., s titulky
Mladý herec Gwynplaine, který si od malička nese velké stigma, putuje zemí 
s kočovnou společností. Později se sice dozvídá o svém urozeném původu  
a ohromném dědictví, jeho starý kočovný život jej ale stále vábí zpět. 

neděle 27. 4., 15.00 hod., velký sál, 70 Kč, přístupno 
AutoPoHádKy – Česko 2011, animovaný, povídkový, 83 min.
Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných epi-
zod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu.

úterý 29. 4., 19.00 hod., kinokavárna, 80 Kč, přístupno 
vévodKyně – Velká Británie, Itálie, Francie 2008, drama, historický, ro-
mantický, životopisný, 110 min., s titulky
Georgiana Cavendish z rodu Spencerů (příbuzná princezny Diany) byla na 
svou dobu velmi pokrokovou ženou, která se angažovala v politice, byla jed-
nou z nejvlivnějších hostitelek své doby a často podléhala hazardu a milostným 
aférám. Vedla velmi extravagantní, rozmarný a promiskuitní život plný intrik.

Připravujeme�v�kinokavárně�na�květen:�6.�5.�dom�Hemingway,�13.�5.�Zmi-
zení,�20.�5.�láska�a�jiné�pohromy,�27.�5.�Moje�krásná�učitelka

ZáJeZdy
sobota 12. 4. MoŠóň – odjezd od Hotelu Baťov (Společenský dům) 5.30 hod., 
Otrokovická BESEDA 5.40 hod. cena�zájezdu�400�Kč

Připravujeme�na�květen:�17.�5.�Podhajská,�17.�5.�Jarní�vídeň�(zatím�bez�
záruky)

DUBEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA,  
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kon-
takt: predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej otevřen Po–
Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 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. 
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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 
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Dámské kadeřnictví
Kamila Hrňáková

2. budova MěÚ Otrokovice, 1. patro

svěží jarní 
energie

peeling pokožky hlavy s bonusem
platnost akce do 31. 5. 2014 
Tel. 604 744 387

Tvoření pro děti, ale i pro jejich 
maminky, to je základem nového 
kurzu v Otrokovické BESEDĚ. 
Ukázková hodina dílen pro ma-
minky s dětmi je v úterý 1. dub-
na od 10 do 11 hodin.  Ukázko-
vá hodina dětských dílniček pro 
děti od 5 let je ve středu 2. dubna 
od 16.30 do 17.30 hodin. V těch-
to hodinách bude maminka tvořit 
spolu s dítkem nebo děti samotné 
tvořit společné dílko a navzájem si 
pomáhat. Tvůrčí proces upevňuje 

vztahy a je společným dobrodruž-
stvím.  „Budeme pracovat s ne-
tradičními materiály a technikami 
jako je plsť, rouno, polymerové 
hmoty, textil, hedvábí, sklo, poly-
styren, plasty i přírodniny. Budete 
mít jedinečnou možnost vyzkou-
šet si bohatou škálu materiálů,“ 
přiblížila dění v kurzu lektorka 
Jana Svobodová. Informace o kur-
zu podají pracovnice Městského 
infocentra v přízemí Otrokovické 
BESEDY.� (red)

nový�kurz�v�otrokovické�Besedě
Otrokovičtí skauti budou i letos čistit břehy řeky Dřev-
nice na území Otrokovic. Čištění Dřevnice se koná v ne-
děli 6. dubna a začíná v 9.30 na náměstí 3. května před 
Otrokovickou BESEDOU. Rozsah a úspěšnost akce je 
přímo úměrné počtu účastníků, a proto vyzýváme všech-
ny, kterým záleží na čistotě našeho města, aby nás přišli 
podpořit! Akce je vhodná pro rodiče i s dětmi od sedmi 
let. Pravděpodobné ukončení akce je ve 12.30. Partnerem 
akce je společnost Continental Barum.

Více se dozvíte na www.SkautOtrokovice.org či 
na facebook.com/SkautOtrokovice  (pfo)

Pomozte�uklidit�přírodu,�apelují�skauti

Zelená�úsPoRáM
Rodinné�doMy

Příjem žádostí o dotace bude 
zahájen od 1. 4. 2014.

A) Zateplení stávajících RD
B) Výstavba nových RD
C) Vytápění stávajících RD

zelena.usporam@post.cz
+420�605�864�310
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Široká škála nevšedních foto-
grafií zdobí v těchto dnech foyer 
Otrokovické BESEDY. Snímky 
byly instalovány u příležitosti 
sedmého otrokovického fotosa-
lonu, který uspořádal Fotoklub 
Beseda Otrokovice, a tentokrát 
dal vyniknout kolegům z Foto-
klubu Znojmo. „Fotoklub Znoj-
mo existoval již ve 2. polovině 

19. století. V současné době má 
Fotoklub Znojmo 15 členů, pra-
videlně vystavuje a účastní se 
dvou mapových fotografických 
okruhů Blatenská růže a Vyso-
čina,“ představil fotoklub jeden 
z jeho členů Ivan Filip. 

Výstava fotografií bude k vi-
dění v Otrokovické BESEDĚ 
do konce března.  �(vac)

Fotosalon�prezentuje�znojemské�fotografy

neděle 13. dubna v 15 hod., nám. 3. května
vítání�JARA
Od 15 hod. vystoupí soubory z otrokovických základních škol, od 16 hod. 
Jazzbook Zlín. U šachovnice si můžete zasoutěžit v šachovém turnaji.



OtrOkOvické
nOviny 7

kalendář významných akcí
středa 2. dubna, od 16 hod., Městský úřad Otrokovice, 1. budova 
vyHláŠení�vítěZů�dětsKé�výtvARné�soutěže�

BeZPečně�nA�silnicícH!�s podtitulem Zvířátka v dopravě (aneb jak bezpečně 
přepravovat naše domácí mazlíčky).

čtvrtek 3. dubna 2014 v 18 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY 
otRoKovice�MAJí�tAlent�AneB�Hledá�se�otRoKovicKý�GoťáK
Město Otrokovice vás srdečně zve na finále pěvecké soutěže. V průběhu večera vystoupí 
první vítěz soutěže z loňského roku – Dominik Gábor. Vstup zdarma. 

neděle 13. dubna v 15 hod., nám. 3. května
vítání�JARA – od 15 hod. vystoupí soubory z otrokovických základních škol, od 

16 hod. Jazzbook Zlín. U šachovnice si můžete zasoutěžit v šachovém turnaji. Přijďte 
pomoci vzbudit fontánu na náměstí ze zimního spánku.

sobota 19. dubna od 12.30 hod., nám. 3. května, parkoviště u Continental Barum
MotoBesiP�+�RestARt�2014
Motocyklový klub CzechBikers spolu s městem Otrokovice pořádají již podesáté vyjížď-
ku k zahájení nové sezony. Program pro motorkáře i širokou veřejnost: 
12.30 sraz Otrokovice, nám. 3. května, 13.10 požehnání motorkářů knězem,  14.00  pří-
jezd na parkoviště u spol. Continental Barum, 14.00–17.00 doprovodný program (BE-
SIP, ČČK, Policie ČR,  DDM Sluníčko, soutěže). 
Náhradní termíny 3. května 2014, 17. května 2014. Více na www.CzechBikers.cz

Návštěvnost besedy „Baťa zná-
mý i neznámý“ realizované pod 
záštitou odboru školství a kultury 
a jeho oddělení Městské knihov-
ny byla zatím nejvyšší v historii. 
Přednášky PhDr. Zdeňka Poklu-
dy, která se uskutečnila ve čtvrtek  
6. března v obřadní síni Městské-
ho úřadu Otrokovice, se zúčastnila bezmála stovka 
otrokovických občanů. Touto událostí odbor školství 
a kultury zahájil řadu akcí připravovaných v letošním 
roce jako připomenutí 120. výročí založení základů 
firmy Baťa a 100. výročí narození Tomáše Bati junio-
ra.  Mgr.�Radka�JARKová
 referentka Městské knihovny

Beseda�o�Baťovi�měla�nečekaný�úspěch

Letem světem historií firmy Baťa, 
tak se jmenuje první přednáš-
ka kronikářky města Otrokovice  
Mgr. Věry Kramářové vztahující 
se k baťovským výročím, které si 
město v tomto roce připomíná. Dne 
10. března se jí na Baťově zúčastni-

li členové Klubu důchodců Baťov. 
Přehledně a poutavě vytvořená pre-
zentace účastníky seznamuje s ro-
dokmenem rodiny Baťa a provádí je 
od prvopočátků, kdy byla firma za-
ložena, popisuje osudy rodiny i fir-
my Baťa a sahá až do současnosti. 

Věříme, že počet zájemců se rozros-
te a Mgr. Kramářová naplní očeká-
vání všech, kteří se rozhodnou pre-
zentace zúčastnit. Již se tak podařilo 
u členů Klubu důchodců Baťov.
� Mgr.�Barbora�ŠoPíKová,�
 vedoucí odboru školství a kultury

První�prezentace�k�baťovským�výročím�byla�v�Kd�Baťov

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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• MŠ Jana Žižky 1356 – tel.: 577 922 326, 607 004 464 
  ředitelka  Bc. Magda Zycháčková 
• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305, 607 004 463 
  vedoucí učitelka Renata Ligasová
• MŠ Jožky Jabůrkové 1389 – tel.: 577 934 674, 607 004 465 
  vedoucí učitelka Marie Lobpreisová
• MŠ K. H. Máchy 266 (Kvítkovice) – tel.: 577 932 160, 
  607 004 462, vedoucí učitelka Aloisie Matuchová 
• MŠ Zahradní 1202 a 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 172, 607 004 460, 
  607 004 461, vedoucí učitelka Miloslava Latová 
• Oddělení pro děti ve věku 1–3 let Zahradní 1139 (Baťov) – tel.: 577 925 103,              
607 004 467, vedoucí učitelka Silvie Staňková
• MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka) – tel: 774 858 098   
  vedoucí učitelka Markéta Vítková

Zápisy�do�MŠo�28.�4.�až�29.�4.,�9–16�hodin:

Zápis�do�loGoPedicKé�tŘídy�5.�5.,�12–15.30�hodin:

24. 3. MŠ Jana Žižky 1356 
25. 3. MŠ Jožky Jabůrkové 1389  
26. 3. MŠ K. H. Máchy, MŠ Hlavní 1159, MŠ Hlavní 1160 (Pastelková školka)   
27. 3. MŠ Zahradní 1139 a 1202 a Odd. pro děti ve věku 1–3 let    

K zápisu si přineste OBČANSKÝ PRŮKAZ a vyplněnou žádost o přijetí do MŠO 
a přihlášku ke stravování. Přijímání dětí proběhne dle stanovených kritérií, se který-
mi budete seznámeni při dnech otevřených dveří a od dubna na webových stránkách 
MŠO. Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.mso.wz.cz.�
� Bc.�Magda�ZycHáčKová,�
 ředitelka Mateřské školy otrokovice, příspěvkové organizace 

• MŠ Hlavní 1159 – tel.: 577 922 305, 607 004 463 
vedoucí učitelka Renata Ligasová

dny�otevřených�dveří�v�jednotlivých�zařízeních,�vždy�9.30–11�hod.:   

 

nabízíme komplexní řešení 
pod jednou střechou
kapItol pojišťovací a finanční poradenství, a. s. 
se na českém trhu objevuje od roku 1995, tedy 19 let.  
Za tuto dobu se stal jedničkou v prodeji pojištění. Patří 
do mezinárodní pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group. V současné době má Kapitol více než 500 tisíc 
klientů, kteří uzavřeli přes 1 milion smluv.
jedním z poradců je i Radovan lidinec, vedoucí  
kanceláří v otrokovicích:
V KAPITOLu pracuji od roku 2007. Do té doby jsem 
pracoval jako zaměstnanec firmy bez vidiny dalšího po-
stupu. Do společnosti mne přivedl můj vlastní finanční 
poradce. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, ale 
po sedmi letech jsem vedoucím kanceláří v Otrokovicích  
a mám před sebou další možnosti postupu. A to se mi na 
této práci líbí. Jsem v  podstatě sám sobě šéfem. 
co je nejzajímavější na práci v  kapItolu?
Různorodost. Umíme pojistit vše od malého miminka až 

po velkou fabriku. Naší výhodou je komplexnost nabízených produktů. S klienty 
pracujeme podle jejich konkrétních potřeb. Všem vybereme  vhodný produkt.
projekt „kryštůfek záchranář dětem“ svědčí o tom, že neberete 
klienty jen jako zdroj obratu a provize…
Tato celorepubliková dobročinná akce je zaměřena na pomoc dětem.  Spolupra-
cujeme se záchrannou službou  v celé ČR. Sám se na nákupu plyšových figurek 
Kryštůfka také podílím. A jsem rád, že tak mohu potěšit malé pacienty a pomoci 
zmírnit jejich strach, když se ocitnou v péči záchranářů. 
a co vaše plány do budoucna?
Samozřejmě poskytovat i nadále kvalitní finanční poradenství klientům. KAPI-
TOL právě teď rozjíždí kampaň s mottem: staŇ se pÁnem sVÉho ŽIVota. 
Chceme ukázat, že každý má svůj život ve svých rukou a je plně odpovědný za 
svá rozhodnutí. A to může i v týmu, který chceme v Otrokovicích rozšířit o nové 
spolupracovníky, kteří mají chuť stát se pánem svého života. Všechny, kterým 
tato chuť nechybí, zveme mezi sebe.

Jsem sám sobě šéfem

Najdete nás: nám. 3. května 1791, 765 02 Otrokovice 
Kontakt:        Radovan lidinec, +420 605 871 234
         lidinec.r@kapitol.cz
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velikonoce�v�naději
Otrokovická Naděje pořádá ve čtvrtek 
10. dubna od 13 do 17 hodin v zahradě 
Domu naděje ve Wolkerově ulici tradiční 
jarmark. „Přijďte se k nám podívat, těší-
me se na vás,“ vzkazuje fundraiserka Na-
děje Jana Jordánová.  (red)

Jiří�Konečný�–�stavební�činnost�
odborný dodavatel „Zelená úsporám“
zateplování budov, veškeré stavební 

práce, demoliční a sanační práce
mobil: 777 08 29 30
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Studenti a učitelé Gymnázia Otrokovice si dovolují pozvat 
otrokovickou veřejnost na

45.�RočníK�FestivAlu�
GyMnAZiálnícH�souBoRů

Tato nesoutěžní přehlídka umělecké činnosti studentů se bude konat  
ve velkém sále Otrokovické BESEDY 8. dubna 2014 od 10 hodin,  

v 18.30 hodin se s vámi rádi setkáme na slavnostní večerní akademii!

Městská televize Otrokovice –�archiv vysílání: 
www.televizeotrokovice.cz



Městská sportovní hala hostila už pošestnácté 
atletickou událost, jejíž součástí jsou kromě 
klání špičkových českých i zahraničních spor-
tovců také přebory škol a závod přípravek. 
Do Otrokovic na Metal PS atletický mítink za-
vítala například rakouská reprezentantka Vere-
na Preiner, která zazářila v trojboji (2x 40 yardů 
překážek, skok do dálky, koule). Trojboj mužů 
(2x 40 yardů, skok do výšky, koule) ovládl Pa-
vel Baar. 

I nesportovcům je povědomé jméno Jaroslav 
Bába. Několikanásobný rekordman České re-
publiky, medailový účastník ME a MS v atleti-
ce a bronzový z LOH v Aténách  2004, skočil 
v Otrokovicích 220 cm.  

Velkou hvězdou byl bulharský koulař Geor-
gi Ivanov. „Závody byly skvěle organizač-
ně zvládnuté. Co mě opravdu potěšilo, byla 
možnost zatrénovat si ještě dopoledne, kdy se 
v hale konaly dětské závody. Trénování za je-
jich přítomnosti mě opravdu bavilo,“ uvedl 
juniorský mistr světa roku 2004. 

Mezi koulaři byla i další slavná jména, jako 
Polák Jakub Szyszkowski nebo  účastník loň-
ského MS v Moskvě a zároveň odchovanec ot-
rokovického oddílu Martin Stašek (nyní Dukla 
Praha). 

Dopoledne patřilo ročníkům 2003 až 2006. 
Nadějní závodníci z Otrokovic, Uherského 
Hradiště, Valašského Meziříčí a Kopřivnice se 
utkali o tři poháry. Ty mohly získat celé týmy 
za výkony předvedené ve skoku vysokém, sko-
ku dalekém a ve sprintu na 40 yardů. Pohár sta-
rosty města Otrokovice udělovaný za nejlepší 
výsledky ve skoku vysokém si odneslo družstvo 
ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice. Pohár předse-
dy atletického oddílu ve skoku dalekém získalo 
družstvo „A“ ZŠ Mánesova Otrokovice. Pohár 
ředitele TJ Jiskra Otrokovice ve sprintu na 40 
yardů patřilo družstvu ZŠ E. Zátopka Zlín.

Kromě boje o poháry v týmech se závodníci 
utkali také samostatně. Bojovali také v závodě 

na 40 y překážek a ve vrhu 4 kg koulí. Z Ot-
rokovických si vedli skvěle například Michal 
Bujdák, Petr Dočkal, Šimon Prudký, Michal 
Kopecký, Barbora Mitevová, Pavla Štoudko-
vá, Simona Horáková, Anna Hrozová, kteří se 
umístili na medailových pozicích. Celé dopo-
ledne se neslo v přátelské sportovní atmosféře, 
kdy se jednotliví závodníci povzbuzovali na-
vzájem.  Anna�novotná�

OtrOkOvické
nOviny8

Kominictví profi otroKovice
veškeré kominické práce, vložkování a frézování 

komínů. tel.: 777 479 621, www.kominictviprofi.cz
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
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Každý všední den, 15–18 hod.
dopravní�hřiště�pro�veřejnost
Dopravní hřiště Otrokovice
Program:�Podmínkou vstupu na do-
pravní hřiště je vlastní kolo, koloběž-
ka či kolečkové brusle a přilba. Děti 
do 6 let pouze v doprovodu rodičů. 
vstup:�zdarma

5. 4., od 12.30hod.
o�pohár�starosty�obce�tlumačov
Sportovní hala Otrokovice Štěrko-
viště
Program:�Soutěž v aerobiku skupin 
ve 4 věkových kategoriích. Rozdě-
lení kategorie estetická a technická. 
Zajímavé choreografie, velký dopro-
vodný program. 
vstupné: děti do 2 let zdarma, do 15 
let 40 Kč, dospělí 80 Kč

4.–5. 4., od 18 hod.
noc�s�Andersenem
CVČ Baťov
Program:�Děti od 5 do 10 let čeká 
pohádkové nocování.
cena:�200 Kč

12. 4., od 10 do 18 hod.
den�s�deskovými�hrami
DDM Trávníky
Program: Hraní pro malé i velké. 
Přezůvky s sebou. Pro členy ZÚ 
Deskovky vstup zdarma.
vstupné: 20 Kč

17. 4., 9–16 hod.
den�otevřených�dveří�
CVČ Baťov
Program:� Kam o velikonočních 
prázdninách? Přijďte se k nám zaba-
vit – herny, tělocvična, tvoření…
vstup:� zdarma, tvoření za drobný 
poplatek

17. 4., 10–17 hod.
velikonoční� řádění� na� dopravním�
hřišti
Dopravní hřiště Otrokovice
Program:�Čekají Vás překážky, vel-
ké deskové hry, stolní tenis, elektric-
ká autíčka a mnoho dalšího.
cena: 20 Kč

18. 4., 15 –16.30 hod.
velikonoční�zajíček
U moravní lávky
Program:�Oslava svátků jara se vše-
mi představiteli zvířátek, typických 
pro Velikonoce. Čeká vás nenáročná 
trasa vhodná i pro kočárky s jedno-
duchými úkoly pro děti i dospělé. 
vstupné: 20 Kč, dospělí 30 Kč

22. 4., 15-18 hod.
den�Země
Park před poliklinikou
Program: Odpoledne plné zábavy 
nabídne nejen přírodovědně zaměře-
né hry, ale i spoustu atrakcí pro děti 
i dospělé. 
vstup: zdarma, stánky zpoplatněny

25. 4., 16–18.30 hod.
Pálení�čarodějnic
Táborová základna Štěrkoviště
Program:�Čarodějnická stezka s pl-
něním nejrůznějších úkolů vhodná 
i pro rodiče s dětmi. Čarodějnický 
kostým vítán.
vstupné:�děti 20  Kč, dospělí 30 Kč

25.–26. 4., od 17 hod.
čarodějnické�nocování
CVČ Baťov
Program:� Čarodějnický průvod, 
opékání netopýrů a večerní rej.
vstupné: 200 Kč
 Těší se na vás DDM sluníčko

Muzikál�naše�ulička�slavil�úspěch�v�Praze
Muzikál Naše ulička zkom-
ponovaný Otrokovičanem 
Matějem Taušem se 14. 
března úspěšně představil 
publiku v Praze.  Muzikál 
Naše ulička aneb Hra lásky 
a nenávisti vytvořil a nastu-
doval student pražské Kon-
zervatoře J. Ježka. První pís-
ničku složil v devíti letech, 
muzikál dokončil a nastudo-
val, když mu bylo pouhých 
patnáct let. Muzikál se ode-

hrává ve Zlíně a částečně 
také v Otrokovicích, obsa-
huje devatenáct autorských 
skladeb. Vystupují v něm 
současní i bývalí žáci a uči-
telé Základní umělecké ško-
ly Otrokovice.   Organizaci 
pražského představení pod-
pořila otrokovická radnice 
15 tisíci korunami, které 
pomohly pokrýt především 
náklady spojené s dopravou 
tam a zpět.  (ano)

Na redakci Otrokovických novin 
se obrátil člen a někdejší předse-
da Spolku přátel historie města 
Otrokovice Dr. Jaroslav Hradil 
s námětem týkajícím se ochrany 
architektonicky zajímavých sta-

veb. Jednou z takových je podle 
něj Karasova vila ve Zlínské uli-
ci, objekt je určený k demolici.  
Vzhledem k obsáhlosti příspěvku 
i k délce odpovědi referenta Od-
boru školství a kultury Městského 
úřadu Otrokovice Ing. Petra Klo-
kočky a námětu členky Spolku 
přátel historie města Otrokovice 
Mgr. Barbory Šopíkové, které pře-
sahují kapacitní možnosti Otroko-
vických novin, redakce přistoupila 
k uveřejnění materiálu na webu 
www.otrokovice.cz. Tištěná podo-
ba příspěvku je zájemcům k dispo-
zici v Městském infocentru v pří-
zemí Otrokovické BESEDY, které 
je otevřeno ve všední dny od 8 do  
12 a od 13 do 18 hodin, v soboty 
od 8 do 12 hodin.  (ano)

Karasova�vila:�památka,�nebo�ne?

Město Otrokovice vyhlašu-
je výBěRové� ŘíZení� nA�
PRonáJeM� PRostoR�
sloužícícH� K� PodniKá-
ní,� uMístěnýcH� v� AReá-
lu� ReKReAční� oBlAsti�
ŠtěRKoviŠtě� v� oBJeKtu�
BeZ�č.�P.,�nAcHáZeJící�se�
nA� PoZeMKu�PARc.� č.� st.�
2692� v� K.ú.� otRoKovice,�
o�celKové�výMěŘe� 10,65�
m2. Uvedené prostory budou slou-
žit k účelu užívání jako stánek pro 
prodej nápojů, cukrovinek a zmrz-
liny. Město Otrokovice vyhlašuje 
výběrové řízení za následujících 
podmínek:
1. doba nájmu: od 1. 6. 2014 do 
31. 8. 2014
2. nájemné:  a) minimálně 5 000 

Kč/měsíc (bez DPH)
b) bude hrazeno jednorázově před 
podpisem nájemní smlouvy  
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním nebytových 
prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve 
své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za 
pronajímané období a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu z ob-
chodního rejstříku,
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vzta-
hu ke správě sociálního zabezpe-
čení, finančnímu úřadu, zdravotní 
pojišťovně a celnímu úřadu a čest-
né prohlášení o bezdlužnosti ve 

vztahu k městu Otrokovice a měs-
tem zřízeným organizacím.
 5. Uzávěrka výběrového řízení: 
23.�4.�2014�v�10.00�hod.���
VŘ vyhodnocuje na neveřejné 
schůzi RMO. Prohlídku pro-
stor je nutné předem dohodnout 
na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bliž-
ší informace: Eva Kadlečíková  
na tel.: 577 662 317. 

Nabídky předají zájemci osob-
ně nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení 
nám. 3. května 1342“ na adresu:  
TEHOS, s. r. o.,  k rukám ředitele, 
tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovi-
ce.  Zadavatel�si�vyhrazuje�prá-
vo�výběrové�řízení�zrušit�a�nevy-
brat�žádnou�z�nabídek.

do�otrokovic�zavítali�slavní�atleti

Karasova�vila.�Foto:�J.�HRAdil

bulhar Georgi Ivanov hodil koulí těžkou 
7,26 kg 20,33 m, rekord mítinku.

bronzový olympionik z loH v aténách 2004 
Jaroslav bába.  
 snímky:�Michal�KRAtocHvíl

Velkým zážitkem byl pro mne samotný armád-
ní let do soči. a teď už k samotnému hokeji: 
stejně jako před čtyřmi lety ve Vancouveru 
mne nadchla paralympijská vesnice v soči: 
nejen příjemné prostředí, ale také příjemní 
lidé, kteří se o nás starali (zejména Rusové) 
ve velké jídelně, prádelně, herně a samozřej-
mě na zimním stadionu shayba arény. Tato 
aréna se po skončení her rozebere. 

Do soči jsem odjížděl s větším nachlazením. 
obával jsem se, jestli se vůbec dostanu do hry. 
ale odcestovali jsme s předstihem, a tak jsem 
se stihl dát do pořádku a sehrál i přátelský 
zápas s Ruskem. naše skupina byla relativně 
lehká: norsko, Švédsko a Kanada. V prvním 
zápase s norskem jsme soupeře jasně přehrá-
vali, ale neproměnovali jsme vyložené šance 
– já sám jsem měl asi čtyři gólové příleži-
tosti. po hrubé chybě v obraně jsme inkaso-
vali a museli jsme dotahovat. nakonec jsme 
prohráli na nájezdy. Další den jsme se střetli 
s reprezentací Švédska, vlastními chybami 
jsme si ale zápas zkomplikovali. Možná jsme 
soupeře podcenili, ale podstatné bylo, že jsme 

nehráli agresivní hokej. V tomto zápase se mi 
podařilo vstřelit gól. Za švédskou bránou jsem 
tušil, že puk bude vyhozen po mantinelu, tak 
jsem si tam najel a když jsem nevěděl komu 
nahrát, vystřelil jsem na bránu a puk se odra-
zil od sledge švédského obránce. Zápas jsme 
ale opět po hrubé chybě v obraně vyhráli až 
na nájezdy. po dni volna jsme se utkali s Ka-
nadou. Jestli jsme chtěli postoupit do semi-
finále, museli jsme velkého soupeře porazit, 
což se nám nikdy v historii nepodařilo. Zápas 
jsme prohráli 1:0 s hrdostí, byli jsme vyrovna-
ným soupeřem. Dokonce ke konci zápasu jsme 
mohli vstřelit jeden či dva góly...

Hrát bez boje o medaile pro nás bylo velké 
zklamání. o konečné 5. místo jsme se úspěš-
ně utkali postupně s Koreou a Itálií. oba dva 
tyto zápasy jsme zvládli, i když to bylo nervy-
drásající. předposlední den jsem si zpříjemnil 
koupáním ve studeném černém moři za chlad-
ného, větrného počasí.  

 david�PAlát,�
sledgehokejista, reprezentant české republiky 
 na Zimních paralympijských hrách v soči

sledgehokejista�píše�o�zápasech�v�soči



Dne 19. února oslavili 
manželé Marie� a� Jaroslav� 
sKálovi�úctyhodné výročí 
70 let společného života. Za 
celoživotní lásku a starost-
livost děkují dcera Helena  
a syn Pavel.

Dne 7. dub-
na oslaví pan  
Antonín�BilíK 
své 85. naroze-
niny.  Do dalších 

let mnoho zdraví, štěstí, spoko-
jenosti a pohody přejí přátelé  
a známí.

9
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To, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je 
v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 16. března by 
se krásných 79 let dožila maminka a babička, paní 
Marie� vAnčíKová. S velkou úctou a láskou 
vzpomínají dcera Jana a vnuk Nicolásek Mário... Ba-
bičko, stále nám moc chybíš... 

Dne 18. března to bylo již 15 let, co odešel pan  
Arnošt� BRáZdil. S láskou vzpomíná manželka, 
syn s rodinou, dcera s rodinou, vnoučata a pravnou-
čata.

Dne 19. března uplynulo již 20 let od chvíle, co nás 
opustila naše milovaná maminka, paní drahuše�
sKŘivánKová. Všem, kteří vzpomenou s námi, 
děkujeme. Manžel, dcery Drahomíra a Jana, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 20. března jsme si připomněli 2. výročí úmrtí 
pana vladislava�MAtulíKA. Vzpomínají manžel-
ka Anna, dcery Marcela a Ivona s rodinami.

Náš tatínek, pan isidor� stRAKoŠ, 
by se letos 27. března dožil 100 let  
a 25. března by se naše maminka, paní   
vlastimila� stRAKoŠová doži-
la 91 let.  Kdo jste je znali, zapal-

te prosím spolu s námi za ně svíčku, jako tichou vzpomínku.  
S pokorou a láskou na ně stále myslí dcera Věra a synové Jaroslav 
a Miroslav s rodinami.

Dne 31. března uplyne 20 let od úmrtí pana  
Pavla�JAnáKA. Za tichou vzpomínku děkuje man-
želka Ludmila, syn Radek, snacha Kristýna, vnučka 
Viktorie a syn Jiří.

Dne 10. dubna si připomeneme 1. výročí úmrtí naší 
maminky, paní Františky� KRčKové. Za tichou 
vzpomínku děkují dcery Věra a Zdena s rodinami.

Dne 3. února uplynulo 18 let od úmr-
tí našeho tatínka, dědečka, pana  
ing.� ivana� JiRáKA a 26. března 
uplyne 11 let od úmrtí naší maminky,  
babičky, paní Zdeňky�JiRáKové. 

     Vzpomínají synové s rodinami.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše 
vzpomínat. Dne 3. února uplynulo 20 let od úmrtí 
pana Jiřího�KoláŘe. Dne 3. dubna by se dožil 80 
let. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s ro-
dinami. 

Dne 22. února by se dožil 77 let náš 
tatínek, dědeček, pan svatopluk� 
GouGelA.�Dne 17. března jsme si 
připomněli 3. výročí úmrtí naší milova-
né maminky, babičky, paní Květoslavy�

GouGelové.  Za tichou vzpomínku děkuje dcera Irena, vnučky 
Gabriela a Eliška a vnuci Marek a Ondřej.

Dne 1. března by se dožil 90 let pan�Josef�KAlus.  
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodina-
mi. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. března uplynul smutný rok od úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky,  paní Jaroslavy�
Hosnedlové. Stále vzpomínají dcera Jaroslava  
a vnučka Michaela s rodinou. 

Dne 8. března uplynulo 70 let od naro-
zení paní Jarmily�MiŠuRcové,�roz.�
žůRKové a 30. května letošního roku 
by se stejného výročí dožil její manžel, 
pan Josef� MiŠuRec, oba žlutavští  

rodáci. S láskou vzpomínají synové Zdeněk, Karel a bratři 
Ladislav,  František a Pavel Žůrkovi s rodinami.

Cokoliv jsme na Tobě milovali a čemukoliv jsme se 
obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti 
časů. Dne 9. března by se naše drahá maminka, ba-
bička a prababička, paní Božena�BuKovčíKová, 
dožila 80 let a 18. dubna vzpomeneme 7. výročí jejího 

úmrtí. S láskou vzpomíná manžel Milan a rodina Zaoralova.

Dne 9. března uplynuly 4 roky od chvíle, kdy nás 
opustil náš drahý, pan Mgr.� Jiří�ŠevčíK. Odešel 
ve věku pouhých 54 let. Chybí nejenom rodině, ale 
i kolegům ze školy. Děkujeme, že nezapomínáte!  
Manželka a syn s rodinou

Dne 10. března uplynulo 11 let od úmrtí pana  
Jaroslava�MAcHAly, jenž skonal ve věku nedo-
žitých 64 let. Stále vzpomíná manželka Krystýna, 
Krzystof s rodinou a Kristýna, dcera s rodinou. Vzpo-
meňte prosím s námi.

sPolečensKá�KRoniKA BlAHoPŘání

inZeRce
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společenská�kronika: cena za zveřejnění ve Společenské 
kronice je 120 Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá 
pracovnice infocentra a předprodeje Otrokovické BESEDY, 

přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod.

studio� JAnA – KOSME-
TIKA, MASÁŽE LÁVOVÝMI 
KAMENY, PRODLUŽOVÁNÍ 
ŘAS (Magic Lashes). Na Vaši 
návštěvu se těší Věra Černá, Ob-
chodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

Hledám ke koupi byt 2+1 
v Otrokovicích. Bez RK pro-
sím. Tel.: 736 146 479.

Koupím� v Otrokovicích byt 
za rozumnou cenu, opravy ne-
vadí. Tel.: 722 421 245.

Letos je tomu 80 let, co Josef 
Šivel založil v Otrokovicích-
-Baťově první skautský od-
díl. A přestože byla skautská 
činnost ve městě stejně jako 
v republice několikrát přeru-
šena, otrokovickým skautským 
střediskem prošly stovky dětí 
a vedoucích. 

Rádi bychom se s touto 
výzvou obrátili především 
na bývalé členy otrokovických 
skautských oddílů a požádali 

je o laskavost. Pro plánova-
nou výstavu „80 let skautin-
gu v Otrokovicích“ sháníme 
k zapůjčení fotografie, výstroj 
a další materiály. Pokud vlast-
níte něco, co bychom mohli 
použít pro plánovanou výsta-
vu, ozvěte se prosím na e-mail  
ivo.marusak@seznam.cz nebo 
tel. 777 102 384. Děkujeme!
� Petr�Foltýn, 
 vedoucí otrokovického 
 skautského střediska

výzva�pro�bývalé�skauty�a�skautky

www.vasepojistenionline.cz�
Optimální řešení pojištění vozi-
dla, bytu, domu. Rychlé jednání, 
široký výběr pojišťoven, likvida-
ce pojistných událostí zdarma. 
Neplaťte víc, než musíte. Kontakt 
602 716 487, stačí prozvonit.

Prodám�zahrádku s chatkou, 
sklep, elektřina, voda. Otroko-
vice, tel.: 777 296 600.

second� hand� "dAJA" 
na vlakovém nádraží v Ot-
rokovicích zve na SLEVU  
50 % ve dnech 25.–26. 3. 2014 
(9.00–17.00).  

od roku 2012 používám kyslíkový přístroj pro dýchání a také cho-
dítko při chůzi. sama si toho kolem sebe moc neudělám. proto jsem 
poprosila vedoucí Charitní pečovatelské služby Charity sv. anežky 
paní Janu Šuranskou o pomoc a poskytování služeb. Děkuji mno-
hokrát jak jí, tak pečovatelkám pavlínce Krejčiříkové, Dášence 
Vyskupové a všem ostatním za lidský přístup, ochotu a opatrování, 
s jakým k nám nemocným a nemohoucím s láskou přistupují. Chtěla 
bych poděkovat také řidičům, kteří nás vozí na vyšetření k lékařům 
a pomáhají nám při převozu. Jsou velice ochotní. Chtěla bych podě-
kovat všem, hlavně panu Romanu čuříkovi, který se ke mně chová, 
jako bych byla vlastní.   Jiřina�novotná, obyvatelka otrokovic

PoděKování

Celkem dvaadvacet tlačítek tís-
ňového volání má k dispozici 
město Otrokovice a nabízí je 
zejména osamělým seniorům 
či lidem, kteří si z nejrůznějších 
důvodů nejsou schopni jiným 
způsobem přivolat pomoc v pří-
padě potřeby.

Tlačítka jsou napojena na pult 
centrální ochrany Městské poli-
cie Otrokovice, která je po vy-
slání signálu schopna klienta 
lokalizovat, neprodleně vyjet 
na místo volání a vyhodnotit si-
tuaci, ve které se osoba nachází. 
Za pět let, co služba tísňového 
volání funguje, ji využilo 36 kli-
entů. „Často se stane, že uživatel 
stiskne tlačítko omylem. Přesto 
hlídka vyjíždí a kontroluje, zda 

je vše v pořádku. Skutečně o ži-
vot šlo asi ve čtyřech případech. 
I kdyby se ale jednalo o záchra-
nu jen jednoho lidského živo-
ta, rozhodně poskytování této 
služby za to stojí,“ poznamenal 
starosta Jaroslav Budek. „Něko-
likrát byla seniorům poskytnuta 
první pomoc a poté byli převe-
zeni zdravotnickou záchran-
nou službou k dalšímu ošetření 
do nemocnice. V několika pří-
padech se jednalo o pomoc se-
niorům, když upadli a nemohli 
vstát,“ podělil se o zkušenosti 
z praktického fungování služby 
velitel Městské policie Otroko-
vice Tomáš Gromus.

Komunikační systém tísňo-
vého volání města Otrokovice 

hodnotí pozitivně i pracovníci 
v sociálních službách. „Jakmile 
se senior s technikou sžije, zís-
kává větší pocit bezpečí a je více 
v pohodě. Vědomí, že si může 
jednoduše přivolat pomoc, je 
velmi důležité,“ uvedla vedou-
cí pečovatelské služby Senioru 
Otrokovice Magda Řezníčková.    

V současné době má všech 22 
tlačítek svého majitele. Sociální 
odbor však stále přijímá žádosti 
o jejich přidělení tak, aby uvol-
něná tlačítka mohla být dána 
novým majitelům. V případě 
zájmu se lze obrátit na vedoucí-
ho oddělení sociální pomoci Ka-
mila Hrice na tel. 577 680 435 
nebo e-mail hric@muotrokovi-
ce.cz.  (red)

tísňová�tlačítka�pomáhají�seniorům�v�nouzi
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Sobotní odpoledne 22. února 
v budově Gymnázia Otrokovice: 
neustálé přelévání skupinek stu-
dentů i dospělých, kteří přechá-
zejí mezi učebnami za „svým“ 
programem... Co si vybrat? 
Vystoupení  pěveckého sboru 
Gymnázia Otrokovice, kome-
diální ukázku z práce student-
ského divadla Variace, pěvecké 
recitály Tiny Slezákové a Terezy 
Kutrové, sólová hudební vystou-
pení, autorské čtení, breakdance, 
výrazový tanec, vystoupení děv-
čat se švihadly, módní přehlídku. 
A ještě jsou tu výtvarná dílna, 
kde si lze vyzkoušet airbrush, 
výstavy výtvarných děl studentů, 
jejich fotografie, autorská videa 
a přehlídka domácích mazlíčků. 
Jste-li unaveni, využijete  neu-
stále doplňovaný bufetový stůl 
a možnost sednout si ke kávě 
či čaji nebo si jdete zahrát třeba 
šachy. Výjimečnost celé akce 
tkví v tom, že je výhradně akcí 
studentskou: to studenti vše zor-
ganizovali, secvičili, dohodli 
a obstarali, jejich učitelé jsou jen 
pozornými a často žasnoucími 
diváky. Radostné je, že GOfest 
letos ožil i po odchodu těch, kte-

ří si jej před dvěma lety vysnili 
a vymodelovali podle svého, ko-
nal se právě  potřetí.

Co o GOfestu řeknou sami 
studenti? Zkusme jim číst přes 
rameno: „Dobré jídlo a atmo-
sféra, setkání s bývalými učite-
li, zábava, zajímavé vystoupení 
se švihadly. - Pro mě je GOfest 
vždycky úžasné vystoupení Va-
riací. - Nejlepší to bylo v tělo-
cvičně. - Líbilo se mi to sprejo-
vání.  - Největší atrakce byl 
had, procestoval celou školu. 
- Závěrečné vystoupení školní 
kapely mohlo být delší. - Moc 
jsem si to neužila, protože jsem 
sháněla modelky a kostýmy.- 
Zvuk houslí a klavíru nesoucí se 
školou z učebny 01. - Airbrush 
a talentovaná a veselá Klára 
Šarová. - Ohromila mě dávka 
práce, kterou do toho hlavní dvě 
organizátorky věnovaly. - Tréma 
před módní přehlídkou. - Králík, 
kterého přinesla jedna holka. - 
To, že všechno zorganizovali 
studenti bez pomoci učitelů.

Litujete, že jste u toho nebyli? 
Tedy za rok přijďte, přátelé!  
 eva�svoBodová, 
 Gymnázium otrokovice

Základní škola Mánesova Ot-
rokovice, příspěvková organi-
zace, se opět zapojila do Roz-
vojového programu MŠMT 
Bezplatná výuka českého ja-
zyka přizpůsobená potřebám 
žáků-cizinců z třetích zemí 
na rok 2013.

Do tohoto projektu, který tr-
val od ledna do prosince roku 
2013, jsme se zapojili již po-
druhé. Jeho hlavním cílem bylo 
vytvářet podmínky pro vzdělá-
vání žáků-cizinců tak, aby se 
byli schopni bez větších pro-
blémů zapojit do základního 
vzdělávání. „Výuku českého 
jazyka jsme realizovali se třemi 
žáky – dvěma dětmi druhých 
tříd a chlapcem, který začal 
navštěvovat v naší škole první 
třídu. Dva chlapci jsou z Vi-
etnamu a jedna dívka z Mon-
golska. Žáci se velmi dobře 
adaptovali v novém školním 
prostředí a svými spolužáky 

byli velmi pěkně přijati. Díky 
výrazné pomoci vyučujících se 
dětem ve škole dařilo,“ uvádí 
ředitel Základní školy Máneso-
va Otrokovice Mgr. Vratislav 
Podzimek.                                 

Dále dodává, že paní uči-
telky v době mimo vyučování 
učily žáky základům českého 
jazyka, snažily se jim vysvětlo-
vat význam slov a vět, procvi-
čovaly a doplňovaly probírané 
učivo. Pomocí obrázků a dal-
ších pomůcek rozvíjely jejich 
slovní zásobu. Vyráběly také 
pracovní listy, vyhledávaly 
materiály, nakupovaly kni-
hy, výukové programy na PC 
a učební pomůcky, které by žá-
kům usnadnily pochopit český 
jazyk i probíranou látku. Žáky 
připravovaly i na výklad no-
vého učiva. Vzhledem k tomu, 
že ani rodiče těchto žáků neo-
vládají český jazyk, pravidelně 
pomáhaly dětem také s přípra-

vou na vyučování. Velmi častá 
byla i komunikace a spolupráce 
s rodiči a tlumočnicí. Informo-
valy je o tom, jakým způsobem 
dětem pomoci a nabízely jim 
metodické vedení pro domácí 
přípravu.

„Projekt byl velmi úspěšný 
a setkal se s pozitivními re-
akcemi jak ze strany pedago-
gů a žáků, tak i jejich rodičů. 
Ve škole se děti také seznamují 
se zvyklostmi života v České 
republice a naopak obohacují 
své spolužáky o zajímavosti ze 
života dětí i dospělých z jejich 
rodné země. Chtěli bychom 
tedy i nadále pokračovat s in-
dividuální výukou českého ja-
zyka našich žáků-cizinců tak, 
aby se nám je podařilo úspěšně 
zapojit do vzdělávacího proce-
su i do běžného života,“ uvádí 
na závěr ředitel základní školy.
� Mgr.�Zdenka�tuRKová,�
 ZŠ Mánesova

Základní škola Mánesova Otro-
kovice, příspěvková organiza-
ce, se zapojila do Rozvojového 
programu MŠMT na podporu 
škol, které realizují inkluzivní 
vzdělávání dětí a žáků se znevý-
hodněním, na rok 2013. Tohoto 
projektu, který trval od ledna 
do prosince roku 2013, jsme 
se zúčastnili již podruhé. Jeho 
hlavním cílem bylo vytvářet pod-
mínky pro vzdělávání žáků se 
zdravotním a sociálním znevý-
hodněním tak, aby se byli schop-
ni bez větších problémů zapojit 
do školní výuky. 

„Těmto žákům se pedagogové 
v době mimo vyučování indivi-
duálně věnovali. Doučovali je 
a procvičovali probírané učivo, 
pomáhali jim i s plněním domá-
cích úkolů a také je připravova-
li na výklad nového učiva. Dále 
pak jednotliví vyučující připravo-
vali pracovní listy na doplňování 
a procvičování učiva, vyhledávali 

materiály, které usnadnily žákům 
pochopit probíranou látku,“ uvá-
dí ředitel základní školy Máne-
sova Otrokovice Mgr. Vratislav 
Podzimek. Vyjmenovává i další 
podpůrné aktivity pro žáky, mezi 
něž patří např. využití výuko-
vých programů na PC, práce s in-
teraktivní tabulí, podpora práce 
ve dvojicích, kdy žáku se znevý-
hodněním pomáhá spolužák – tu-
tor, který jej při práci vede.

Ředitel školy dále dodává, že 
učitelé poskytovali také indivi-
duální konzultace rodičům těchto 
žáků.  Nabízeli jim metodické ve-
dení pro domácí přípravu a infor-
movali je o tom, jakým způsobem 
dětem pomoci.

Jsme rádi, že byla naše ško-
la vybrána, a mohla se tak opět 
zapojit do tohoto projektu vyhlá-
šeného MŠMT. I tentokrát byl 
úspěšný a setkal se s pozitivními 
reakcemi jak ze strany pedagogů 
a žáků, tak i jejich rodičů.

dva�projekty�na�Mánesce�pomáhají�žákům�se�znevýhodněním
Rozvojový�program�na�podporu�škol,�které�realizují� inklu-
zivní�vzdělávání�dětí�a�žáků�se�znevýhodněním�na�rok�2013

Rozvojový� program� MŠMt� Bezplatná� výuka� českého� jazyka� přizpůsobená 
potřebám�žáků-cizinců�z�třetích�zemí�na�rok�2013

otrokovický�Gofest�potřetí

Studio Městské televize 
Otrokovice 

nabízí výrobu a profesio-
nální zpracování svateb, 

soukromých, společenských 
i firemních akcí, dokumentů 
a propagačních filmů. E-mail 

pro nabídku a bližší info: 
 redakce@televizeotro-

kovice.cz

Poslední únorový den patřil 
v Otrokovicích krajské konfe-
renci projektu Enersol, kterou 
uspořádala Střední průmyslová 
škola Otrokovice a jejíž součás-
tí byla i přehlídka žákovských 
prací s ekologickou tematikou. 
Hlavním cílem projektu Enersol 
je vzdělávat populaci v tématech 
alternativních energií, energe-
tických úspor a snižování emisí 
v dopravě, a to formou spolupráce 
s praxí, a propagovat využívání 

obnovitelných zdrojů energie, 
opatření do energetických úspor 
a emisí v dopravě, to vše prostřed-
nictvím osobních postojů mladé 
generace.  Stalo se již pravidlem, 
že záštitu přebírá hejtman Zlín-
ského kraje Stanislav Mišák.

Do 10. ročníku soutěže se za-
pojilo devět středních škol Zlín-
ského kraje. Do Regionálního 
centra bylo odevzdáno dvaadva-
cet žákovských prací. Nejčastěj-
šími tématy byly letos energetic-

ké úspory v bydlení a ekologie 
v dopravě, například Konopí jako 
možnost bydlení ve 21. století, 
Úspory energií v bydlení, Vyu-
žití sluneční energie v rodinném 
domě nebo Auto na thorium – 
převrat v dopravě?

Otrokovice budou hostit Ener-
sol také 11. dubna na meziná-
rodním kole soutěže. Klání se 
zúčastní i studenti  ze Slovenska, 
Slovinska, Německa, Rakouska 
a Polska.  (red)

18. únor 2014 byl v historii ZŠ 
T. G. Masaryka významným 
datem. Datem, kterým jsme si 
připomněli uplynulých 25 let 
od otevření nové školní budovy. 
K příležitosti tohoto výročí se 
celá škola podílela na slavnost-
ní akademii. Žáci pod vedením 
svých učitelů nacvičili tanečky, 
písničky, scénky, kterými po-
těšili nejen své rodiče, ale i pří-
tomné hosty z řad městských 
zastupitelů, bývalých zaměst-
nanců, přátel a žáků. 
Bezmála dvouhodinovým pro-
gramem provázeli Veronika 
Matyášová a Martin Půl z osmé-
ho ročníku.

Úvod patřil folklornímu 
kroužku Jadernička, který svým 

pásmem Uvázal koníčka pro-
gram zahájil. V následujícím 
bloku jsme se s mladšími žáky 
v rytmu polonézy, country, fla-
menca a šmoulího tanečku pře-
sunuli až k mluvenému projevu 
těch nejmladších. V básni Rok 
nám prváčci ukázali, co vše se 
ve škole o ročních obdobích do-
zvěděli. Následovalo folklorní 
pásmo Na tetku a dramatizace 
pohádek Obušku, z pytle ven 
a O Palečkovi.

Také žáci druhého stupně 
předvedli, co v nich je. A roz-
hodně bylo na co se dívat! 
Zmiňme alespoň vystoupení 
Michaely Brixové, Kristýny 
Odložilové, akrobatické cvičení 
chlapců z šesté třídy, vystoupe-

ní mažoretek nebo koncert žáků 
osmého ročníku.

Závěr patřil opět těm nejmen-
ším. Školní družina také přispěla 
svou troškou do mlýna a jejich 
interpretace písně Cesta byla tou 
nejhezčí možnou tečkou.

Věříme, že v tak pestrém 
programu si jistě každý přišel 
na své. Opomenuta nezůstala ani 
výstava žákovských prací, která 
byla nainstalována v předsálí 
Otrokovické BESEDY.

Děkujeme všem účinkují-
cím, pedagogům a samozřejmě 
hostům, kteří si toto odpoledne 
udělali čas a společně s námi 
oslavili výročí naší školy.
� Mgr.�lenka�RyBensKá,��
� Mgr.�eva�lužová,�ZŠ TGM

ZŠ�t.G.M�slavila�výročí
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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

studenti�obhajovali�své�ekologické�projekty



Stáj Otrokovice 
reprezentovala vlo-
ni klisna K-Two. 
Vzhledem k poměr-
ně kvalitním  vý-
sledkům se ji  ma-
jitel rozhodl zařadit 
do chovu, takže se 
můžeme těšit místo 
dostihových úspě-
chů na její  hříbátko. 
Novým želízkem 
v ohni po dlou-
hém rozhodová-

ní se stal nadějný 
hřebec Sherman.  
Zajímavostí je, že 
jeho chovatelem je 
Jiří Tihelka, rodák 
z Otrokovic. Dou-
fáme, že dosáhne 
větších úspěchů 
i ve významnějších 
zkouškách, protože 
sourozenci se už  
na drahách prosadi-
li.   Martina 
� HuBníKová
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Začátek března je každoročně 
pro veslaře znamením, že kon-
čí zima a zahajuje se příprava 
na vodě. Do té doby se veslaři 
připravují v posilovně, běhají 
a současně využívají i veslařské 
trenažéry, na kterých se „ves-
luje“ a také závodí. Závody se 
pořádají v několika soutěžích, 
odkud se kvalifikují na mist-
rovství ČR. V letošním roce 
se toto mistrovství konalo 16. 
února v Ústí n. Labem. Účast si 
zajistili jen nejlepší závodníci 
dle dosažených časů. V kate-
goriích dorostenců a juniorů 
o právo startovat bojovalo vždy 
kolem 100 závodníků. Skvěle 
si počínal náš dorostenec Jan 
Šamánek, který získal titul mi-
stra ČR. Vítězství na fiktivní 
dráze 2000 m vybojoval v čase 
6:37.  Z našeho veslařského 
klubu si účast na mistrovství 
zajistila i dorostenka Valentý-
na Solařová, která se umístila 
na výborném 5. místě, když 
trať zajela v čase 7:42. Dalším 
účastníkem tohoto mistrovství 
byl i dorostenec Filip Novot-
ný, zajel 12. nejlepší čas, 6:48. 
S umístěním do 20. místa mo-
hou být spokojeni i junioři Jan 
Solař a Martin Svízela. Zásluhu 
na těchto výborných výsledcích 
má trenérka Zuzana Atarsia, 
která připravuje kategorie do-
rostu, juniorů a seniorů. 

O přípravu mladšího i star-
šího žactva se stará Markéta 

Solařová, které s přípravou po-
máhají H. Kubíčková, G. Po-
lášková, S. Šarová a R. Janda. 
Příprava těchto věkových ka-
tegorií byla zaměřena na vše-
stranný rozvoj, kde se využí-
valo všechno vybavení, které 
veslařské středisko poskytuje. 
I žactvo absolvovalo jedny zá-
vody 2. února v Piešťanech, kde 
startovali i závodníci z Maďar-
ska a Rakouska. Ve výborném 
světle se zde předvedli starší 
žáci – v závodě na 1000 m se 
umístil na 1. místě Radim Hla-
dík v čase 3:27, na 4. místě 
Filip Machoň v čase 3:34 a na  
7. místě Tomáš Maňásek v čase 
3:40. V kategorii st. žaček 
se na 4. místě umístila Klára 
Husková a na 7. místě Lucie 
Skopalíková. Mezi dorosten-
ci zvítězil Jan Šamánek, na  
4. místě se umístil Filip No-
votný a v první desítce i On-
dra Martínek, Vít Neišl a Petr 
Skalník.

Na konci února se veslaři 
chystali na každoroční zim-
ní soustředění v Jeseníkách. 
Letošní zima ale nepřinesla 
sněhovou pokrývku, která by 
umožnila přípravu na běžkách 
a tak se veslaři přesunuli přímo 
na řeku Moravu. Předtím ale 
dosáhli ještě jeden vynikající 
úspěch. Skupina 7 mužů a ju-
niorů se ve dnech 20.–24. 2. 
pokusila o vytvoření nového 
světového rekordu v délce ne-

přetržitého veslování na trena-
žéru, což se jim také úspěšně 
podařilo! Překonali dosavadní 
rekord o celý den a zapíší se 
výkonem 4 dny a najetými  
1 370  km. Světovými rekord-
many se stali Jakub Atarsia, 
Adam Atarsia, Jan Ševčík, 
Martin Omelka, Jan Vodinský, 
Martin Svízela a Tom Svoboda. 
Více informací o této události 
najdete na www.veslariotroko-
vice.cz v sekci Činnost (http://
www.veslariotrokovice.cz/?-
page=cinnost&cinnost=92).

V době od 1. do 9. března 

jsme využili jarní prázdniny 
a příznivé počasí na zahájení 
přípravy na lodích u starších 
kategorií. Dorostenecké a juni-
orské kategorie v tomto týdnu 
naveslovaly několik desítek 
kilometrů, čímž si vytvořily 
základ pro další veslařskou pří-
pravu, která bude zaměřena 
na první závody 12. dubna na 
Mistrovství ČR ve vytrvalost-
ním závodě v Hoříně u Mělní-
ka (6 km). Výsledky z těchto 
závodů budou současně kva-
lifikací pro kontrolní závody 
26. dubna na veslařské dráze 

v Račicích. Z těchto závodů 
se budou vybírat posádky pro 
květnové reprezentační starty 
v zahraničí. Veslaři by chtěli 
letos navázat na loňské vyni-
kající výsledky, kdy čtyřka ju-
niorů vybojovala vynikající 5. 
místo na mistrovství světa.

Současně v březnu postupně 
dle počasí zahájilo veslařskou 
přípravu i žactvo, které by se 
mělo koncem dubna zúčast-
nit prvních závodů na Brněn-
ské přehradě. Postupně pak 
budou následovat další starty 
a pro žactvo budou vyvrcho-
lením mistrovské závody žac-
tva na mistrovství Moravy 
a na mistrovství ČR v červnu.

V letošním roce oslaví náš 
veslařský oddíl 80 let své 
činnosti. Slavnostní setkání 
současných i dřívějších čle-
nů našeho veslařského klubu 
se uskuteční v sobotu 18. říj-
na. Na toto setkání zveme již 
nyní všechny současné i dří-
vější členy oddílu – současně 
žádáme o zaslání adres včetně 
telefonů a mailů všech vám 
známých dřívějších členů od-
dílu, abychom jim mohli zaslat 
pozvánky. Kontakty zasílejte 
na adresu: Ing. Jiří Kubíček, 
tř. Spojenců  957, 765 02 Ot-
rokovice, nebo SMS zprávou 
na telefon 602 416 172, resp. 
na e-mail abuk.jiri@seznam.cz. 
  Jiří�KuBíčeK, 
 veslařský oddíl 

veslaři:�vítězství�na�zimním�mistrovství�čR�a�nový�světový�rekord

Mistr české republiky z Ústí nad labem Jan Šamánek.
� Foto:�veslařský�oddíl�tJ�JisKRA�otRoKovice

hledá�vhodného�kandidáta/
kandidátku�na�pozici:

sAMostAtná/ý�FinAnční�účetní
se�ZnAlostí�PRoGRAMu�sAP

Práce�možná�i�pro�zkušené�absolventy
Místo�výkonu�práce:�Zlín
Klíčové�pracovní�zodpovědnosti:
 Vyhotovování účetních případů 
 Práce s programem SAP
očekáváme�od�vás:
 Minimálně SŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru 
 Zkušenosti s prací v programu SAP
 Znalost podvojného účetnictví a základů daňových zákonů
 Dobré komunikační a organizační schopnosti
 Samostatnost a flexibilitu
 Pečlivost, přesnost, spolehlivost, odpovědnost
 Ochotu učit se novým věcem
 Aktivní přístup k sebevzdělávání
 Schopnost individuální práce i práce v týmu
 Znalost AJ minimálně na úrovni intermediate
nabízíme�vám:
 Zázemí nadnárodní společnosti  Práci v rozvíjejícím se týmu
 Odpovídající finanční ohodnocení  Firemní benefity
 Možnost profesního růstu a vzdělávání
Kontakt:�
 V případě zájmu posílejte své CV na e-mailovou adresu recruit-
ment-cz@bata.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo: „Účetní SAP“.

 hledá vhodného kandidáta / kandidátku na pozici: 
 

SAMOSTATNÁ/Ý FINANČNÍ ÚČETNÍ 
SE ZNALOSTÍ pRoGRamu SAP 

 

Klíčové pracovní zodpovědnosti: 
 Vyhotovování účetních případů 

 Práce s programem SAP 
 

Očekáváme od vás: 
 Minimálně středoškolské vzdělání nejlépe  

ekonomického směru 

 Zkušenosti s prací v programu SAP 

 Znalost podvojného účetnictví a základů 

daňových zákonů 

 Dobré komunikační a organizační schopnosti 

 Samostatnost a flexibilitu 

 Pečlivost, přesnost, spolehlivost, 

odpovědnost 

 Ochotu učit se novým věcem 

 Aktivní přístup k sebevzdělávání 

 Schopnost individuální práce i práce v týmu 

 Znalost  AJ minimálně na úrovni intermediate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Práce možná i pro zkušené 
absolventy 
 
Místo výkonu práce: Zlín 
 

Nabízíme vám: 
 Zázemí nadnárodní společnosti 

 Práci v rozvíjejícím se týmu 

 Odpovídající finanční ohodnocení  

 Možnost profesního růstu a vzdělávání 

 Firemní benefity 
 

kontakt:  
 V případě zájmu posílejte své CV na e-

mailovou adresu recruitment-cz@bata.cz. Do 

předmětu zprávy uveďte heslo: „Účetní SAP“. 
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O dvě stříbrné medaile z halového mistrovství 
republiky mladších žáků v tenise se postaral 
na pražské Spartě otrokovický talent Jaroslav 
Šmédek. 

Pátý nasazený hráč Jaroslav Šmédek přijel 
do Prahy jako vítěz krajského přeboru s cílem 
pokusit se vybojovat historickou medaili pro ot-
rokovický tenis. V úvodních dvou kolech potvr-
dil roli favorita a přehrál postupně Horáka (SK 
LAMA) 6:3 a 6:1 a Vaculíka (Prostějov) dvakrát 
6:3. V klíčovém čtvrtfinále na něj čekal Krumich, 
republiková čtyřka. Šmédek po útočném festiva-
lu a bojovném výkonu přehrál hráče 1. ČLTK 
Praha znovu dvakrát 6:3 a povzbuzen tímto vý-
sledkem si v semifinále dokonce po výsledku 6:3 
a 6:4 poradil s prvním hráčem českého žebříčku, 
domácím Čížkem. Až ve finále nestačil na Kubí-
ka z pražské Oazy a podlehl mu 2:6 a 4:6, přes-
tože druhý set měl nadějně rozehraný. Společně 
s tradičním spoluhráčem Vítkem získali stříbro 
také ve čtyřhře. Jaroslav Šmédek se díky finále 
nominoval do reprezentačního výběru, s nímž se 
v březnu podívá na mezinárodní turnaj do Fran-
cie. 

„Tento výsledek je úspěchem pro Jardu, mě 

i celý otrokovický tenis. Jsem rád, že i z našich 
podmínek se dá poctivou prací vychovat hráč, 
který dokáže porážet hýčkané děti z honosných 
velkoklubů. Na šampionát jsme se poctivě při-
pravili a výsledek předčil očekávání. Medaile by 
Jardu měla povzbudit do další práce, protože bez 
ní to dál nepůjde," zhodnotil účast svého svěřen-
ce trenér Stanislav Nebojsa.  (sne)

tenista�Šmédek�má�dvě�stříbra�z�mistrovství�republiky

co�je�nového�v�klusácké�stáji?

Finalisté. Jaroslav Šmédek (vpravo) s Kristiánem 
Kubíkem.

Hledáme�Borise

V pátek 28. 2. se v Otroko-
vicích na sídlišti u nádraží 
ztratil šedý kocourek jmé-
nem Boris. Pomozte nám jej 
najít, nálezné 1 000 Kč. Tel.:  
777 076 302, 777 162 799. 

sherman, nová posila 
stáje otrokovice.
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OtrOkOvické
nOviny12

ZAKÁZKOVÉ 
KREJČOVSTVÍ ZLÍN

 Tel:  606 816 777
  725 124 306
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obhájci�titulu. borci z týmu KRIJKos otrokovice.  Foto:�Petr�BARtoníK

Druhou březnovou sobotu se v otrokovické Spor-
tovní hale na Štěrkovišti uskutečnil jubilejní  
10. ročník futsalového turnaje JISKRA CUP, po-
řádaný místním oddílem sálové kopané TJ Jiskra 
Otrokovice. Do bojů o absolutní prvenství v tur-
naji se utkalo celkem 10 týmů rozlosovaných 
do dvou herních skupin A a B. Přímo ve finále 
se nakonec utkala vítězná mužstva z obou základ-
ních skupin, celky KRIJKOS Otrokovice a ALFA 
Dubnica nad Váhom. Po roce se tak opakovalo 
loňské finále a také v letošním ročníku se po vý-
hře 3:0 stal absolutním vítězem otrokovický tým. 
Za zmínku určitě stojí informace, že se jedná již 
o osmé vítězství Krijkosu v desetileté historii tur-
naje JISKRA CUP! 

Pro úplnost dodáváme, že v souboji o koneč-
né třetí místo na sebe narazily celky pořádající  
TJ Jiskra Otrokovice a ASC Bohuslavice. Šťast-
nějším nakonec byli Bohuslavičtí, kteří těsně 
porazili Jiskru 3:2. Mezi dalšími oceněnými 
v turnaji byli Václav Tomšů z ASC Bohuslavice 
(nejlepší střelec), Martin Bukake z BUŠASO Zlín 
(nejlepší brankář), Robo Gábor z ALFA Dubnice 
nad Váhom (nejlepší hráč) a SK Baťov (nejsluš-
nější tým). 
 Petr�BARtoníK, TJ Jiskra otrokovice

Jubilejní�ročník�JisKRA�cuPu�vyhrál�KRiJKos�otrokovice

Sportovní areál Baťov obsadili 
počátkem března fotbalisté čes-
ké reprezentace do 18 let. Do-
slova na domácí půdu se s re-
prezentačním výběrem vrátil 
i hráč Adam Houser a asistent 
trenéra Jan Kameník.  

Oba jsou odchovanci tehdej-
šího fotbalového oddílu TJ Jis-
kra Otrokovice, dnes SK Baťov 
1930, o. s., a oba rádi vzpomí-
nají na dobu strávenou na zdej-
ším, tenkrát ještě škvárovém 
hřišti. Změnu, kterou za posled-
ní roky sportovní areál prodělal, 
vnímají velmi pozitivně. 

„Určitě je to změna k lepší-
mu. Pamatuji ještě škváru, když 
bylo dobré počasí, hrávali jsme 
na trávě. Bydleli jsme kousek 
odtud, takže jsem zde trávil 
hodně času, dalo by se říct, 
že jsem tady vyrůstal a mám 
k tomuto místu vztah dodnes. 
Dnešní doba s sebou nese vyš-
ší požadavky a škvára muse-
la být odstraněna. Díky lidem 

tady v Otrokovicích se podařilo 
vybudovat takový areál, který 
dokáže poskytnout zázemí pro 
reprezentační celky. Vím, že 
sem jezdí trénovat i týmy, kte-
ré hrají ligu na Slovácku nebo 
druhou ligu ve Zlíně. Náš tým 
je zde také spokojený. Máme 
vše, co potřebujeme. Vynikající 
zázemí, příjemný personál. Bo-
nusem je wellness centrum pro 
regeneraci,“ zhodnotil asistent 
trenéra Jan Kameník, který k re-
prezentaci nastoupil loni v létě. 

Fotbalové začátky sedmnác-
tiletého Adama Housera jsou 
také spojeny se Starým hřištěm, 
jak se areál dříve nazýval. 

„Rád vzpomínám na každý 
turnaj, který jsme tady odehrá-
li. Mám v Otrokovicích moc 
kamarádů, a tak se sem rád vra-
cím. Sportovní areál Baťov je 
vynikající, myslím, že lepší ne-
mají ani ve Zlíně. Jde vidět, že 
mnoho lidí vynaložilo značné 
úsilí, aby se vybudovalo něco 
nového a pěkného,“ konstato-
val Houser, který nedávno  pře-
stoupil ze zlínského FC Fastav 
do Jablonce nad Nisou.  
� Mgr.�lenka�vAculová, 
 tisková mluvčí otrokovic

na�návštěvě� i� doma. adam Houser (uprostřed) čerstvě přestoupil do Jablonce nad nisou. 
Když přijede domů, moc času na hraní fotbalu nemá. při třídenním soustředění mladé fotbalové 
reprezentace naopak jiný program než kopanou mít nemohl.  Foto:�Anna�novotná

sportovní�areál�Baťov�hostil�tým�české�fotbalové�reprezentace�do�18�let


