
Vážení spoluobčané, 
v září minulého roku zača-
li v otrokovicích bádat tři 
nadšenci, kteří mají za cíl 
zachytit současnou podobu 
města a přiblížit občanům 
historicky zajímavá místa. 
Tři badatelé tráví svůj volný 
čas mapováním míst, kde se 
buď zastavil čas, nebo se vše 
změnilo k nepoznání.  Za náš 
dosavadní největší nález mů-
žeme považovat zachovalý 
protiletecký kryt pod vlako-
vým nádražím, který přečkal 
i přestavbu nádraží. Další 
dva kryty na nádraží mají 
zasypané vstupy, ale jejich 
umístění je přibližně známé. 

naše činnost má nabídnout 
občanovi pohled do míst, kde 
se nemá běžně možnost do-
stat (nebo i nechce – baťova 
stará průmyslová kanaliza-
ce) a ukázat mu něco ze za-

jímavostí města podzemního 
i nadzemního, o kterých do-
posud nevěděl. 

Rádi bychom poprosili ob-
čany o pomoc při hledání in-
formací o místech zaniklých 
anebo zapomenutých pro 
mladší generaci. Týká se to 
následujících témat:  
- lyžařský skokanský můstek 
na kopci Tresný 
- protiletecký kryt v kopci 
Tresný z II. světové války
- původní hřbitov a jeho po-
doba před postavením poli-
kliniky
- protiletecké kryty na vla-
kovém nádraží a jejich tvary, 
umístění
- Štěrkoviště v době těžby - 
pohled na těžbu a případně 
nákres či fotografii štěrkovny
- Těžba kamene v místě kyno-
logického klubu
- protiletecký kryt v hrázce 
u koupaliště na baťově

pokud byste nám mohli po-
moci, ať už informací, vzpo-
mínkami nebo fotomateriá-
lem, moc byste našemu zájmu 
věnovaného občanům města 
otrokovice pomohli. poprav-
dě jsme bezradní, kde nalézt 
více informací.

nechceme z občanů ,,ta-
hat“ fotografie nebo jiné 
materiály, v dnešní době není 
složité si je ofotit. Jde nám 
o vzpomínky a o svědectví. 
naši aktivitu můžete sledovat 
na webu www.badatelstvi.cz 
nebo nás kontaktovat na tele-
fonu 608 460 128. 
      Radek Polášek

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

18. dubna 2014
číslo 4 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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Zurčení fontány na náměstí 3. května přivítalo jaro

sprška. Tak, a jaro může oficiálně začít. V neděli jej na náměstí přivítaly spolu s obyvateli ot-
rokovic mažoretky, pěvecké sbory, folklorní soubor i jazzová kapela. nechyběl ani šachový zápas. 
Fontána vytryskla za písně singing in the rain při vystoupení taneční skupiny safira.  (ano)

Stavba, která má pro Otrokovi-
ce strategický význam, koneč-
ně začala. Od poloviny března 
pracují dělníci na realizaci 
nově navržené místní komu-
nikace do areálu TOMA,  díky 
níž se má výrazně snížit počet 
vjezdů nákladních aut a kamio-
nů do města. 

 „Do průmyslového areá-
lu vjíždí za měsíc průměrně 
14 400 aut, z toho 3 500 kamio-
nů a 2 500 nákladních aut. Lidé 
zde jsou mnoho let obtěžováni 
nadměrným hlukem a neúměr-
ně vysokým automobilovým 
provozem. Od roku 2010, kdy 
jsme se tímto projektem za-
čali intenzivněji zbývat, jsme 
ušli dlouhou a nelehkou cestu. 
Věříme, že všechny plánované 
práce půjdou podle harmono-
gramu, aby stavba mohla co 
nejdříve sloužit svému účelu,“ 
přiblížil otrokovický místosta-
rosta Milan Plesar.  

Z významných stavebních 
objektů bude nejprve budován 
nový železniční most spolu 
s úpravou pozemní komuni-
kace I/55I. Po jejich dokon-
čení následuje výstavba nové 
místní komunikace.   „Výluky 
v souvislosti s touto stavbou se 
plánují v termínu 1. 7. až 17. 
8., a to v traťovém úseku Otro-
kovice – Tlumačov. Od večer-
ních hodin dne 1. 7. do ranních 

hodin 6. 7. bude zcela přerušen 
provoz a všechny vlaky nahra-
dí autobusy. V následujícím 
období se bude jezdit vždy 
po jedné koleji,“ uvedl mluv-
čí Správy železniční dopravní 
cesty Pavel Tesař. 

Součástí stavby je úprava 
komunikace I/55I v délce 553 

metrů včetně připojovacích 
a odpojovacích pruhů nové 
křižovatky. Postavena bude 
také nová místní komunikace, 
která napojí vjezd na hlavní 
silnici.

Město Otrokovice připravilo 
a je investorem stavby Otroko-
vice – vjezd do průmyslového 
areálu a. s. TOMA křížením se 
železniční tratí. 
 Pokračování na straně 3 

nový vjezd do ToMY se začíná stavět

Nový vědeckotechnický 

park na Štěrkovišti

23.–24. května 2014 

Projekt vjezdu do průmyslo-
vého areálu TOMA křížením 
se železniční tratí je součástí 
konceptu „Integrované řešení 
areálu TOMA v Otrokovi-
cích“. Jeho hlavním cílem je 
vyhovět potřebám obyvatel 
města, specificky pak těch, 
kteří žijí v blízkosti stávajícího 
vjezdu do průmyslového areá-
lu TOMA, tj. v ulici T. Bati, 
ale především ul. Nerudova, 
kde dochází k nadměrnému 
zatížení nákladní dopravou. 
Celý koncept obsahuje indivi-
duální projekty, kterými jsou: 
•vjezd do průmyslového 
areálu ToMA křížením se 
železniční tratí
•MITAs – výrobní komplex 
Agro otrokovice
•ToMA – napojení nového 
vjezdu na komunikace prů-
myslového areálu
•Revitalizace ulice nerudova

Nosným projektem celého 
Konceptu s klíčovým význa-
mem pro nové řešení obsluž-

nosti areálu a dopravy v cent-
ru města má projekt Vjezd do 
průmyslového areálu TOMA 
křížením se železniční tratí. 
Jeho prostřednictvím dojde 
k odklonění významné části 
automobilové dopravy a tím  
k pozitivnímu dopadu na 
životní prostředí ve městě 
i v dotčené lokalitě snížením 
hlučnosti, prašnosti, vibrací  
s výrazným zlepšením bez-
pečnosti pohybu. 
Termín realizace:
17.  3. 2014–30. 4. 2015  
Zhotovitel: Sdružení firem: 
EUROVIA CS, a. s., 
GJW Praha spol. s r. o.   
Technický dozor investo-
ra a BoZP:   „Sdružení IN-
FRAM/HBH – TOMA“  
Projektant a autorský do-
zor:   IM Projekt, inženýrské 
a mostní konstrukce, s. r. o.   
Cena za stavební dílo:   
102 061 351 Kč  
dotace RoP:  
53 250 000 Kč 
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sportovcem roku 2013 byl vyhlášen letec Michal Čechmánek

Město ocenilo pedagogy a pracovníky volnočasových aktivit Ivana divínová získala
pochvalu od Zlínského kraje

Radost. učitelka ZŠ Trávníky 
Ivana Divínová získala ocenění 
Zlínského kraje za pedagogickou 
činnost a významný přínos pro vý-
chovu a vzdělávání mladé generace. 
ocenění se udělovala v Muzeu J. a. 
Komenského v uherském brodu.

věnují se dětem. A dobře. předvečer Mezinárodního dne učitelů je v otrokovicích už nerozlučně spjat s oceňováním pedago-
gů a pracovníků volnočasových aktivit. Jako pedagožky, jejichž práce dosahuje nadstandardních parametrů a jsou ceněny nejen 
v kolektivu spolupracovníků, ale především mezi dětmi, kterým zasvětily svůj život, byly vyhodnoceny Markéta Vítková, oldřiška 
Vobrová, blanka Zapletalová, Zdenka Turková a Irena pařenicová.  Za obětavou, aktivní a úspěšnou práci s dětmi ve volném čase 
byly oceněny Martina Filáková a alena Ježová. Vedení města zároveň poblahopřálo i Zlínským krajem oceněné učitelce Ivaně 
Divínové. o příjemný kulturní zážitek se přítomným v úvodu slavnostního odpoledne postaral vítěz loňského ročníku soutěže otro-
kovice mají talent Dominik Gábor, zahrál i K-duet a ve foyer navodil příjemnou atmosféru hrou na kytaru pedagog pavel Jordán.
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nejúspěšnější sportovec města: 1. místo Michal 
čechmánek, Technické sporty Východní Morava, le-
tecká akrobacie (cenu převzala manželka, první zpra-
va), 2. místo Radovan Michajlovič, FK panthers otro-
kovice, florbal, 3. místo beáta polišenská, TZp neMo 
Zlín, ploutvové plavání

Cena za celoživotní práci a dlouholetý pří-
nos pro otrokovický sport byla předána Magdě 
Vaclové z TJ Jiskra otrokovice, odbor spV, a ku-
želkáři ladislavu paličkovi z TJ Jiskra otrokovice.

nejúspěšnější sportovec dětí a mládeže: 1. místo Ja-
roslav Šmédek, tenista TJ Jiskra otrokovice, 2. místo Tereza 
Divílková, TJ Jiskra otrokovice, kuželky, házená, (první zpra-
va), 3. místo pavla Janečková, TJ Jiskra otrokovice, atletika.

nejúspěšnější trenér (bez určení pořadí): Zuzana atarsia, TJ Jiskra otrokovice, veslo-
vání, Štefan boršický, TJ Jiskra otrokovice, házená, barbora Divílková, TJ Jiskra otrokovice, 
kuželky, Daniel Folta, FK panthers otrokovice, florbal, (cenu převzal lukáš petřík), Markéta 
solařová, TJ Jiskra otrokovice, veslování. Trenérům blahopřál olympionik oldřich svojanovský.

nejúspěšnější sportovec města: (zprava) 4. místo 
stanislav nebojsa, TJ Jiskra otrokovice, tenis, 5. místo 
adam atarsia, TJ Jiskra otrokovice, veslování, 6. místo  
Jakub atarsia, TJ Jiskra otrokovice, veslování

nejúspěšnějším sportovcem vete-
ránem byla vyhlášena aja Kaszonyio-
vá, TJ Jiskra otrokovice, střelba z polní 
kuše. blahopřál jí olympionik Jiří Daler.

nejúspěšnější sportovní kolektiv: 1. místo juniorští veslaři TJ Jiskra 
otrokovice

nejúspěšnější sportovní kolektiv: 3. místo TJ Jiskra otrokovice, tenis, 
tým dospělých.

nejúspěšnější sportovní kolektiv: 2. místo FK panthers otro-
kovice, florbal muži a.

Ocenění sportovních vý-
konů a trenérské činnosti 
za rok 2013 byl věnován ve-
čer spojený s udílením cen 
Sportovec roku. Večerem 
přítomné provedla dvojice 
moderátorů Sandra Pogo-

dová a Jan Čada. O dobrou 
náladu ve velkém sále se po-
staraly houslistky String La-
dies, taneční skupina ANI-
FE, Skipping Boys i Adam 
Pekař s cyklo free style vy-
stoupením. Ceny předávali 

starosta a místostarosta Ot-
rokovic a také olympionici  
– cyklista Jiří Daler a veslař 
Oldřich Svojanovský. Part-
nery večera byly společnosti 
TOMA a. s. a Teplárna Ot-
rokovice.  (red)



Snaha pracovníků otrokovické 
pobočky Naděje přiblížit klienty 
běžnému životu postoupila zase 
o kus dále. V dubnu oslavilo  
5. narozeniny Café Naděje, ka-
várna sídlící v SENIORu C. 
Právě dva z klientů, kteří se 
v Café Naděje učili pracovním 
návykům a dovednostem, získali 
nově pracovní místo ve svačin-
kárně v NADěJI, otrokovické  
o. p. s.  „V současné době se ubí-
ráme dvěma směry – občerstvení 
a úklidové práce. Tyto projekty 
našeho sociálního podniku po-
máhají snižovat nezaměstnanost 
na Otrokovicku. Pokud máte 
chuť na výbornou svačinu či po-
třebujete zajistit venkovní úklid, 
využijte našich služeb,“ nabízí 
ředitel otrokovické pobočky Na-
děje Pavel Polák.  (ano)

děti návštěvníků úřadu pohlídají v kloboučku
Hlídání dětí zdarma v době, kdy si na úřadě lidé vyřizují své zá-
ležitosti. S touto novou službou přichází Městský úřad Otrokovi-
ce. Pro novou dětí využil otrokovický úřad blízkosti Mateřského 
a dětského centra Klobouček, které sídlí v páté budově městského 
úřadu v prvním patře nad sídlem Policie ČR. „Službu mohou vy-
užívat rodiče dětí do šesti let věku. Dítě zavedou do mateřského 
centra a při vyřizování svých záležitostí na úřadě si vyžádají po-
tvrzení, ve kterém úředník uvede čas, jak dlouho jednání trvalo, 
a opatří jej podpisem a razítkem. Na základě potvrzení nebude 
v mateřském centru při vyzvednutí dítěte účtován poplatek,“ vy-
světlila fungování nové služby tajemnice Městského úřadu Otro-
kovice Radana Zenáhlíková. Do konce tohoto školního roku je 
v Kloboučku možnost nechat si pohlídat dítě a mezitím vyřídit 
své záležitosti na úřadě v pondělí od 9 do 12 hodin, v úterý je 
zavřeno, ve středu je otevřeno od 9.15 do 11.30 a od 16 do 18.15, 
ve čtvrtek od 9 do 12 a 16 až 18 hod., v pátek od 9.30 do 11.30. 
„O prázdninách bude otevřeno  každý všední den od 9 do 12 hodin 
a od září v pondělí až středa od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin, ve 
čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin v pátky od 9 do 13 hodin,“ 
uvedla provozovatelka Mateřského a dětského centra Klobouček 
Jana Býmová.  (red)

starostové s policisty hodnotili uplynulý rok
S policejními statistikami měli možnost blíže se seznámit starostové 
obcí na Otrokovicku na dalším z pravidelných setkání s vedením 
Policie ČR. „Nejčastěji šlo o přestupky, kterých bylo 1 738. O trest-
né činy šlo v 431 případech, a to převážně majetkové trestné čin-
nosti spočívající jak v krádežích jízdních kol, tak vloupání do firem 
a obchodů, ale i krádeží barevných kovů. V loňském roce se zvýšil 
také počet odchycených narkomanů. Bohužel se stále zvyšuje počet 
řidičů, kteří užívají návykové látky. Těch jsme evidovali celkem 
třiatřicet,“ upozornil vedoucí obvodního oddělení Otrokovice Milan 
Trpík. Přítomní starostové Tlumačova, Mysločovic, Machové, Hos-
tišové, Sazovic, Bělova a Otrokovic své podněty směřovali nejvíce 
do oblasti dopravy a dopravního značení, ale i pomoci při pořádání 
významných kulturních či sportovních akcí. (red)

neměl psa na vodítku, ten srazil z kola ženu   
O tom, proč má být pes při venčení na vodítku, vypovídají následky 
dopravní nehody v Otrokovicích z 8. dubna. Devatenáctiletý muž si 
s připnutím svého čtyřnohého miláčka na vodítko příliš hlavu nelá-
mal. Pes šel vedle něj po chodníku, avšak když okolo nich projíždě-
la cyklistka, zvíře jí vběhlo do cesty. Žena do psa narazila a upadla. 
Při tom si poranila hlavu a končetiny, k ošetření ji museli zdravotní-
ci převézt do zlínské krajské nemocnice. „Pes z nepříjemné nehody 
vyvázl bez zranění a jeho pán si snad uvědomil, že nebýt jeho lax-
nosti, nemuselo k této nešťastné události vůbec dojít,“ komentoval 
mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.  (ano)

silnici lemují pachové ohradníky
Na základě statistik dopravních nehod sledují myslivci vzrůstající 
trend střetů motorových vozidel s vysokou, srnčí  a černou zvěří. Ne-
gativní dopady jsou jasné: ohrožení bezpečnosti a zdraví účastníků 
silničního provozu a vznik značných materiálních škod. „Proto jsme 
uvítali nabídku od Krajského úřadu Zlínského kraje, který ve spolu-
práci s pojišťovnou Generali zajistil finanční prostředky na pořízení 
pachového ohradníku. Pachové ohradníky jsou prostředky na bázi 
pachových repelentů, které vykonávají funkci pachových bariér. 
Aplikují se nástřikem na tyče nebo stromy a díky účinné látce, která 
obsahuje pach člověka nebo predátorů, např. medvěda, rysa, vlka, 
zabraňují zvěři vstupu do nežádoucích prostor,“ uvedl za Myslivec-
ké sdružení Hrabůvka Otrokovice MVDr. Rudolf Mac. Myslivecké 
sdružení získalo tento pachový ohradník na zabezpečení neoploce-
né strany dálnice z Otrokovic na Hulín v úseku 26.–30. km a sil-
nice z Otrokovic do Tlumačova. V loňském roce bylo evidováno 
na těchto komunikacích dvaadvacet střetů aut se srnčí zvěří a tři 
střety s divokým prasetem. Cílem instalace pachových ohradníků je 
počet nehod se zvěří snížit.  (red)

otrokovická BesedA hostila informační centra 
Dne 9. dubna se v kongresovém a kulturním centru Otrokovická 
BESEDA konalo setkání představitelů turistických informačních 
center Zlínského kraje. „Informace, podobně jako pokrmy, by 
měly být podávány s náležitou kulturou a úrovní. Usilujeme o to, 
aby standardem našeho turistického informačního centra byl milý 
úsměv pro každého návštěvníka a ochota mu poradit s jakýmkoliv 
dotazem či problémem,“ uvedl za pořadatele ředitel Otrokovické 
BESEDY Michal Mynář.  (ano)

Městský úřad otrokovice hledá právníka
MěSTO OTROKOVICE hledá právníka do odboru majetko-
-právního. Bližší informace  www.otrokovice.cz  v sekci úřední 
deska – volná pracovní místa. Mgr. Radana Zenáhlíková, 
 tajemnice MěÚ otrokovice

OtrOkOvické
nOviny 3

AkTuálně Z MěsTA

víCe AkTuAlIT nA www.oTRokovICe.CZ

hodnocení klienty-agenty prověřilo úřad
Jak si stojí Městský úřad Otro-
kovice ve vztahu k občanům, 
prověřovali po dobu jedno-
ho měsíce tajní klienti. Úřad 
v tomto hodnocení uspěl. „Cí-
lem metody Mystery Client je 
skrytou formou, tedy bez odha-
lení pravé identity, vyhodnotit 
zejména přístup zaměstnanců 
ke klientům, především jedná-
ní s pracovníky v kancelářích, 
ale i na chodbách budov, kdy 
by měli zaměstnanci umět na-
bídnout radu a pomoc zjevně 
tápajícím osobám,“ přiblížila 
tajemnice Městského úřadu 
Otrokovice Radana Zenáhlí-
ková. 

Hodnocení se nevyhnula ani 
bezbariérovost, rozmístění bu-
dov, dopravní dostupnost, par-
kování, úřední hodiny, úroveň 

orientačního a informačního 
systému, nástěnky, formuláře, 
popisy na dveřích, informace 
o nepřítomnosti v kanceláři, 
plynulost provozu a obsluhy 
občanů, ale i přiměřenost oble-
čení nebo chování zaměstnan-
ců navzájem. V rámci šetření 
bylo provedeno 68 osobních 
návštěv, 60 telefonických kon-
taktů a bylo posláno 73 mailů. 
Jednotlivé posuzované oblasti 
byly hodnoceny na škále jed-
na až pět. Výsledná známka 
za osobní kontakt byla 1,53, 
za telefonické šetření 1,38 
a za způsob vyřízení e-mailů 
1,41. 

„Mystery klienti velmi pozi-
tivně hodnotili vysoký zájem 
našich zaměstnanců o klienty, 
vlídný a ochotný přístup. Po-

zitivní postřehy se vztahova-
ly ke zdravení na chodbách, 
ke skutečnosti, že budovy 
úřadu jsou čisté, prosvětlené, 
uživatelsky příjemné ze všech 
hledisek od dostatečného par-
kování přes bezbariérový pří-
stup až po zpřístupněné toalety 
pro klienty úřadu. Šetření spo-
kojenosti patří k účinným ná-
strojům zjišťování zpětné vaz-
by, tedy jak občané a zákazníci 
vnímají práci úřadu, vystupo-
vání zaměstnanců a úroveň po-
skytovaných služeb. Aplikací 
této metody jsme získali objek-
tivní náhled na celý úřad a bu-
deme moci pokračovat ve zvy-
šování kvality jeho fungování,“ 
uzavřela tajemnice.    
 Mgr. lenka vACulová, 

 tisková mluvčí otrokovic

Z klientů naděje se stali zaměstnanci. svačinkáři

nový vjezd do ToMY se začíná budovat

jiří a Adriana při práci.  Zázemí svačinkárny je v Kvítkovi-
cích na nivách.  foto: Anna novoTná

dokončení ze strany 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
je investorem stavby Úprava 
silnice I/55 v km 48,527 až 
49,081, která se týká této sil-
nice I/55 a navazuje na stavbu 
města Otrokovice. 

„Úprava silnice I/55 bude 
probíhat po polovinách při 
zúžení na jeden jízdní pruh, 
provoz bude řízen semafory. 
Toto dopravní omezení bude 
trvat čtyři měsíce (červen–září 
2014). Vzhledem k vysoké in-
tenzitě dopravy bude pro osob-

ní auta vyznačena variantní 
objízdná trasa přes Otrokovice 
(tř. T. Bati a ul. Nadjezd – dél-
ka objížďky 3,8 km). Nákladní 
doprava nemá přes město Otro-
kovice povolen průjezd, bude 
tedy vedena pouze po omeze-
né silnici I/55,“ doplnila tis-
ková mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic ČR Nina Ledvinová. 
„Omlouváme se obyvatelům 
za vzniklé potíže, které stavbu 
tak velkého rozsahu doprová-
zejí,“ dodává starosta Otroko-
vic Jaroslav Budek.  

Únorové zastupitelstvo, 
na kterém se stavba definitiv-
ně schválila, si nenechala ujít 
obyvatelka Nerudovy ulice 
Jiřina Štanglicová. „Leckdy 
se ani nedostaneme od domu,  
ulice je zaplněná kamiony. 
O praskání domu ani nemluvě. 
Zásluhou tohoto vedení města 
se konečně děje náprava. Dě-
kujeme, že zastupitelé došli 
ke shodě. Není to o jedné ulici, 
uleví se celým Otrokovicím,“ 
podotkla Jiřina Štanglicová.

 Anna novoTná

Správní rada Fondu rozvoje bydlení (FRB) stano-
vuje termín uzávěrky pro podání žádostí 65. kola 
výběrového řízení na zájemce o úvěr z FRB na 30. 
dubna 2014. 

Úvěr s dobou splatnosti na pět let a ročním úro-
kem 4 % mohou využít občané i podnikatelé, kteří 
na území města vlastní byt, rodinný či bytový dům 
nebo jejich stavbu. Věk žadatele není nijak omezen, 
důležité je, aby žadateli zůstalo po zaplacení vypočí-
tané splátky 150 % životního minima. O úvěr může 
žádat i ten vlastník, k jehož nemovitosti je zřízeno 
zástavní právo, související s hypotečním úvěrem. 
Pak je třeba dvou ručitelů. Každý z nich musí mít 
příjem ve výši alespoň 10 % požadované částky.

Maximální možná částka úvěru je 250 tisíc korun 
a finanční prostředky je možné použít na provede-
ní přístavby, nástavby, stavební úpravy provedené 
v souladu se stavebním zákonem. Dále pak na pro-

vádění oprav a údržby bytových domů, rodinných 
domů nebo jednotlivých bytů, jejichž rozsah je nad 
rámec běžných oprav a udržovacích prací souvise-
jících s jejich užíváním. Nejčastěji občané žádají 
o úvěr na výměnu oken, zateplení domu, výměnu 
kotle včetně rozvodů či rekonstrukci koupelen. 

Kromě samostatné žádosti o úvěr je potřeba do-
ložit také potvrzení o výši příjmu, čestné prohlášení 
žadatele i ručitele, výpis z katastru nemovitostí a na-
bídku firmy, která bude akci provádět. 

Žádosti o úvěr jsou k dispozici v informacích 
MěÚ Otrokovice (budova č. 1). Zde se také vyplně-
né žádosti podávají. Zásady i žádost o úvěr z Fon-
du rozvoje bydlení jsou uveřejněny na webu města 
www.otrokovice.cz v sekci  Městský úřad, odbory 
a oddělení, odbor ekonomický – formuláře. Více 
informací u Kateřiny Štětkářové, tel: 577 680 227, 
e-mail: stetkarova@muotrokovice.cz.   (vac)

Zažádejte si o úvěr z fondu rozvoje bydlení
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Vážení občané, přáTelé,
i když nás paní Zima příliš nepotrápila a její odcházení bylo rov-
něž rozpačité, přece jen jsme v druhé polovině měsíce minulého 
zavnímali již typické příznaky přicházejícího jara. Teplotní re-
kordy, které nás přinutily řádně provětrat šatníky, vůně poled-
ním slunkem prohřáté země, nalité pupeny ovocných a jiných 
stromů, zvýšený ruch v zahradách a sadech, to vše jako by nás 
zvalo účastnit se každoročního koloběhu, kdy právě teď na jaře 
něco krásného začíná, poté se zaskví ve své přirozené kráse, 
vydá své plody a následně se uloží ke spánku.

Jaro je také měsícem, kdy mateřská škola v našem městě or-
ganizuje zápis. Pro děti a věřím, že to takto vnímají i rodiče, je 
to velmi významný den, vždyť je to pro většinu zúčastněných 
dětí první setkání se školou. Předškolní výchova v Otrokovicích 
měla v minulosti, má a doufám, že i bude mít v letech příštích, 
vždy své významné místo. Výsledkem těchto koncepčních snah 
napříč volebními obdobími je skutečnost, že v současné době 
patříme k nemnoha městům v České republice, která mohou 
umístit do svých zařízení všechny žadatele. Rovněž, a to se 
dozvídáme ze zápisů kontrol České školní inspekce, je úroveň 
výchovně vzdělávací práce ve všech sedmi mateřských školách, 
které jsou detašovanými pracovišti, na příkladné úrovni. Také 
aktivity, které rozvíjejí dovednosti a kreativitu dětí, mají své 
místo ve školních vzdělávacích programech. Je to kupříkladu 
výuka anglického jazyka podle projektu Cookie and Friends, 
logopedické kroužky, tedy kroužky, kde se odstraňují vady řeči, 
předplavecký výcvik a školy v přírodě. Každé pracoviště pak 
zařazuje do svých vzdělávacích programů ještě aktivity, které 
mají ve své nabídce jaksi navíc. Takže kupříkladu děti z MŠ  
J. Jabůrkové, která je zařazena do programu Škola podporující 
zdraví, navštěvují solnou jeskyni a propagují pobyt venku za ka-
ždého počasí. MŠ Karla Hynka Máchy v Kvítkovicích se svým 
mottem „Žijeme spolu a ne vedle sebe“ má skvělou spolupráci 
se seniory, s hasiči a chovateli koní, trávnická mateřská škola 
má otevřenu třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potře-
bami a nejmladší Pastelková škola je orientována na  spolupráci 
se základní školou, kdy se vzájemně navštěvují a zúčastňují se 
společných projektů. MŠ Jana Žižky vyučuje angličtinu na dvou 
úrovních, začátečníci v úrovni A a pokročilí na úrovni B. Rov-
něž pak cvičí s dětmi jógu. V MŠ Zahradní je velmi oblíben 
keramický kroužek, kdy děti tvoří z keramiky a těmito výrobky 
si zkrášlují prostředí mateřské školy. Je zde rovněž věnována 
mimořádná pozornost rozvíjení výtvarného vnímání.  Na této 
mateřské škole, což není v naší republice běžné, je městem 
Otrokovice zřízeno rovněž oddělení pro děti od jednoho do tří 
let, kdy se o ně starají zdravotní sestry. Děti v tomto oddělení 
inhalují, a tak jsou zapojeny do projektu prevence respiračních 
chorob. Rovněž Mateřská škola Otrokovice zabezpečuje každo-
ročně provoz i o prázdninách.

Důkazem velmi dobré úrovně pedagogické práce pracovníků 
mateřských škol jsou nejen, jak už bylo výše zmíněno, výstupy 
z kontrolních zápisů České školní inspekce, ale také skutečnost, 
že paní ředitelka byla požádána o odborné poradenství při vzni-
ku firemní mateřské školy Oskárek, vybudované firmou LAPP 
KABEL. Mateřská škola Otrokovice je také fakultní mateřskou 
školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, když každoročně její 
pedagogické pracovnice předávají své zkušenosti při praxi šede-
sáti studentům. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovní-
kům naší mateřské školy za dlouhodobě velmi dobře odváděnou 
práci, rodičům popřát spokojenost se službami, které mateřská 
škola poskytuje a hlavně dětem, aby do „mateřinky“ chodily 
rády. Hezký den přeji všem. 

 Mgr. jaroslav Budek,  starosta otrokovic

okénko sTARosTY

Místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „místní poplatek 
za provoz systému komunálního 
odpadu“) .

Ke konci měsíce března 
uhradilo místní poplatek za ko-
munální odpad 8 565 poplatní-
ků, tj. 47 %  z  celkového počtu 
poplatníků. Připomínáme obča-
nům, že se blíží termín splatnos-
ti místního poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
na rok 2014, který je 30. dubna 
2014. Výše poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu je 
stanovena na 480 Kč. 

Pokud není v termínu splat-
nosti splněna poplatková po-
vinnost, správce poplatku může 

včas neuhrazený poplatek na-
výšit až na trojnásobek. Upo-
zorňujeme, že v současné době 
správce navýší včas neuhrazený 
poplatek o 50 %. 

Pozor: pokud poplatník neu-
hradil místní poplatek v někte-
rém z minulých let, bude přijatá 
platba použita na úhradu dlužné 
částky z minulých let. V případě 
přeplatku poplatku, který vzni-
kl úmrtím poplatníka, musí být 
přeplatek uplatněn v dědickém 
řízení. Přeplatek je vrácen jen 
dědici podle usnesení soudu.

Další informace získáte 
na MěÚ, odbor ekonomický, 
na tel. 577 680 221, e-mail: rad-
nice@muotrokovice.cz
 Ilona svoZIlová, 
odd. správy místních poplatků, 
 odbor ekonomický

upozornění na splatnost poplatku za odpad

Voličský průkaz opravňuje voliče 
ve dnech voleb do Evropského par-
lamentu (dále jen „EP“) k hlasová-
ní v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky. Jak o něj 
požádat a do kdy?

Voličský průkaz vydává obecní 
úřad voliči, který je u tohoto obec-
ního úřadu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do EP a nebude moci ane-
bo nehodlá volit ve volebním okrsku, 
pro který je tento seznam veden. 

Volič zapsaný v seznamu voličů 
s trvalým pobytem v Otrokovicích 
může požádat o vydání voličského 
průkazu za výše uvedených podmí-
nek u odboru evidenčně-správního 
MěÚ Otrokovice, přízemí budovy 2 
úřadu, kancelář evidence obyvatel 
(tel. 577 680 101-2), a to nejpozdě-
ji do 8. května 2014, 16.00 hodin. 
Vzhledem k tomu, že nejzazší lhůta 
pro podání žádosti o vydání voličské-
ho průkazu připadá na státní svátek, 
bude ze strany MěÚ zajištěna mož-
nost převzetí uvedené žádosti o vy-
dání voličského průkazu.   Žádost lze 
podat jen písemně, případně prostřed-
nictvím datové schránky nebo e-mai-

lem opatřeným zaručeným elektro-
nickým podpisem. Pokud volič zasílá 
žádost o vydání voličského průkazu 
poštou nebo ji na úřad doručuje jiná 
osoba, musí být podpis žadatele úřed-
ně ověřen. V případě osobní návštěvy 
stačí vyplnit námi připravený formu-
lář žádosti. Je potřeba mít s sebou 
platný občanský průkaz. Formulář 
žádosti o vydání voličského průkazu 
je ke stažení také v sekci „Volby, re-
ferendum, sčítání“ přístupné z hlavní 
nabídky internetových stránek města 
Otrokovice. 

Evidence obyvatel našeho úřa-
du začne předávat voličské průka-
zy osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle, pokud o to požádal, nejdříve 
8. května.  Dříve nelze ze zákona 
voličský průkaz ani osobně vydat ani 
zaslat. 
důležITé sdělení PRo vo-
lIČe, kTeří se PřesTěhují 
v doBě od 14. 4. do 21. 5. 2014
S ohledem na specifika sestavová-
ní seznamu voličů pro nadcházející 

volby do Evropského parlamentu ve 
dnech 23. a 24. května 2014 máme 
pro voliče, kteří se v době od 14. 
dubna 2014 do 21. května 2014 
přestěhují, následující sdělení.

Volič je po přestěhování do jiné 
obce automaticky vyškrtnut ze se-
znamu voličů vedeného obecním 
úřadem, kde byl volič původně hlá-
šen k trvalému pobytu. Pokud volič 
bude chtít uplatnit své volební prá-
vo, je potřeba, aby požádal obecní 
(městský) úřad podle místa svého 
předchozího trvalého pobytu o vy-
dání potvrzení o vyškrtnutí ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. Toto potvrzení následně 
předloží obecnímu úřadu podle mís-
ta svého nového trvalého pobytu, 
který voliče dopíše do jím vedeného 
seznamu voličů. Připouští se i vari-
anta, že volič potvrzení o vyškrtnutí 
předloží až ve volební místnosti, do 
které podle místa svého nového tr-
valého pobytu náleží. Hlasování mu 
bude po té umožněno. 

 Bc. Marcel neMČek,
 vedoucí oes MěÚ otrokovice

voličský průkaz pro volby do evropského parlamentu dne 23. a 24. května 2014

Podmínky udělení Ceny města ot-
rokovice pro rok 2014:
1. Město Otrokovice uděluje Cenu 
města Otrokovice (dále jen „Cena“) 
za mimořádný čin v různých oblastech 
lidské činnosti či podstatný přínos pro 
rozvoj nebo propagaci města.
2. Nositelem Ceny se může stát žijí-
cí fyzická osoba s trvalým bydlištěm 
v Otrokovicích nebo právnická osoba 
se sídlem v Otrokovicích nebo žijící 
fyzická či právnická osoba, jejíž čin 
nebo činnost má přímý vztah k městu 
Otrokovice. 
3. Návrhy na udělení Ceny mohou 
podávat fyzické a právnické osoby 
písemně na MěÚ Otrokovice, odbor 
školství a kultury do 26. května 2014. 

návrh musí obsahovat:
a) podrobné zdůvodnění za jaký čin 
- přínos a v jaké oblasti je Cena navr-
hována,
b) identifikaci navrhovaného (v případě 
fyzické osoby jméno a příjmení, datum 
narození a adresu trvalého bydliště, 
v případě právnické osoby přesný ná-
zev a sídlo). 
4. Návrh stejného kandidáta může být 
podán i opakovaně, nebyla-li Cena 
po předchozí kandidatuře udělena.
Podmínky udělení titulu osobnost 
města otrokovice pro rok 2014:
1. Město Otrokovice uděluje titul 
OSOBNOST MěSTA žijícím osob-
nostem za významný přínos pro rozvoj 
města a jeho propagaci.

2. Návrhy na udělení titulu mohou po-
dávat právnické osoby, kolektivy i jed-
notlivci. Návrh musí obsahovat struč-
ný životopis kandidáta a odůvodnění 
návrhu (zásluhy o rozvoj a propagaci 
města). 
3. Přihlášky přijímá MěÚ Otrokovice, 
OŠK do 26. května 2014.
4. Udělení titulu Osobnost In memo-
riam bude uděleno pouze v případě, 
že u osobnosti schválené ZMO dojde 
k náhlému úmrtí. Tehdy bude předán 
nejbližším příbuzným pouze výtvarný 
symbol.

Podrobné informace podá MěÚ 
Otrokovice, Odbor školství a kultury. 
 Mgr. Barbora šoPíková, 

  vedoucí odboru školství a kultury  

výzva k podávání návrhů na udělení titulů Cena a osobnost města otrokovice 

Z jednání RAdY MěsTA oTRokovICe 26. 3. 2014
RMO se na svém jednání zabývala celkem 56 body programu, 
k nimž přijala usnesení. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti 
k dispozici na internetových stránkách města www.otrokovi-
ce.cz v sekci Dokumenty města.  

Radní schválili čerpání zálohy příspěvku na krytí proka-
zatelné ztráty z hospodářské činnosti Otrokovické BESEDY 
ve II. čtvrtletí 2014 ve výši 2 519 250 korun. Dále schválili 
uzavření Smlouvy o spolupráci k zajištění činnosti Turistické-
ho informačního centra Otrokovice mezi městem Otrokovice 
a Otrokovickou BESEDOU která definuje konkrétní podmín-
ky spolupráce vč. zajištění komisního prodeje. Radní se dále 
zabývali a následně schválili poskytnutí dotací na jednorázové 
akce v roce 2014:
- Klubu přátel historie města Otrokovice 5 000 korun za úče-
lem úhrady nákladů na pořízení rámů, zvětšenin a reprodukcí 
fotografií v rámci výstavy „Hrady spatřené“ v kresbách a fo-
tografiích, kterou pořádal příjemce v Městské galerii Otroko-
vice 3.–13. 4., a dále na úhradu tiskového a drobného kance-
lářského materiálu v souvislosti s přednáškou a fotoprojekcí 
MUDr. Jiřího Hozy na téma „Hrady Aragonie“, v Městské 
galerii Otrokovice v rámci výše uvedené výstavy dne 26. 3.
- Spolku Rozumění ve výši 4 000 korun za účelem úhrady ná-
kladů na propagaci akce „Výstava výtvarníků z města Vác“, 
která se koná v Městské galerii Otrokovice 14. 4.–4. 5.
- Spolku Rozumění 9 000 korun za účelem úhrady nákladů 
příjemce na pořádání výstavy sochaře Radima Hankeho, která 
se koná ve dnech 6.–25. 5. v prostorách Městské galerie,
- Gymnáziu Otrokovice ve výši 20 000  Kč za účelem úhrady 
nákladů na pronájem prostor Otrokovické BESEDY a úhradu 
služeb spojených s realizací akce „45. festival gymnaziálních 
souborů“ dne 8. 4. v prostorách OB.

Dále radní schválili poskytnutí dotace 11 000 korun Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů 
Zlín na úhradu nájmu stadionu TJ Jiskra Otrokovice na akci 
Okresní kolo hry Plamen a soutěže dorostu a poskytnutí dotace 
50 000 korun Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH 
v Kvítkovicích za účelem úhrady nákladů na tvorbu praporu. 
RMO také schválila poskytnutí dotace 30 000 korun jako mi-
mořádnou podporu florbalovému klubu Panthers Otrokovice 
v souvislosti s postupem do semifinále AutoCont extraligy.

Dále radní schválili ve funkci zřizovatele DDM Sluníč-
ko Otrokovice měsíční zálohy na mzdové prostředky na rok 
2014 pro dva pracovníky na osmihodinovou pracovní dobu 

v souvislosti s otevřením dopravního hřiště 7 dní v týdnu. 
Rada města schválila jménem zadavatele rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na do-
dávky „Modernizace přírodovědných učeben otrokovických 
ZŠ“, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchaze-
če Moderní škola s. r. o. Ve zbytku jednání se radní zabývali 
nájemními smlouvami na městské byty a nebytové prostory, 
pronájmy pozemků, i věcnými břemeny na pozemcích města.

Z jednání RAdY MěsTA oTRokovICe  9.  4.  2014
RMO se na jednání zabývala celkem 34 body programu, 
k nimž přijala usnesení. Všechna usnesení jsou veřejnosti 
k dispozici na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města.  

RMO schválila jako zřizovatel příspěvkových organizací ZŠ 
Mánesova, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Trávníky, MŠ Otrokovice, 
DDM Sluníčko a SENIOR Otrokovice jejich odpisové plány 
na rok 2014. Radní se dále zabývali a následně schválili po-
skytnutí dotace 20 000 korun na jednorázovou akci Nadač-
nímu fondu Romana Šebrleho na úhradu nákladů na sportov-
ní materiál, cestovné, ceny pro vítěze, organizační zajištění 
akce, doprovodný program, grafické služby, propagaci, účast 
a autogramiádu olympioniků na akcích, na akci Odznak vše-
strannosti olympijských vítězů – okresní kolo, která se koná 
v Otrokovicích dne 30. 4., a poskytnutí dotace 7 000 korun 
na jednorázovou akci s organizací Děti fitness aneb Sportem 
proti drogám na úhradu na nájem a ozvučení Sportovní haly 
Štěrkoviště v Otrokovicích a Otrokovické BESEDY, na akci 
„Děti fitness“, která se konala dne 12. 4. Dále radní schválili 
poskytnutí finančního daru TJ Jiskra Otrokovice ve výši 5 000 
korun na pokrytí nákladů spojených s realizací akce Aerobic 
Swiss Open Championships 2014, konané 11. a 12. 4. ve měs-
tě Pfäffikon (Švýcarsko).  Radní schválili ceny vstupného 
na koupaliště a v Rekreační oblasti Štěrkoviště. RMO schvá-
lila jménem zadavatele rozhodnutí o výběru nejvhodnější na-
bídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava fólie koupaliště v Otrokovicích“ – jako nejvýhodněj-
ší byla vyhodnocena nabídka uchazeče HP IZOL Napajedla. 
Rada města také schválila ve funkci zřizovatele ZŠ Trávníky 
Otrokovice nákup varného plynového kotle pro školní kuchy-
ni ZŠ Trávníky, investice bude plně hrazena z investičního 
fondu příspěvkové organizace. Ve zbytku jednání se radní 
zabývali nájemními smlouvami na městské byty, pronájmy 
pozemků, stejně tak i věcnými břemeny na pozemcích města.
 Ing. Milan PlesAR, místostarosta města
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kvalitní a zdravý spánek
Stává se Vám, že ráno vstáváte 
a cítíte se unavení? Míváte pro-
blémy se zády? Bolívá Vás hla-
va?

Pokud jste si odpověděli ale-
spoň jednou ano, tak jednou 
z možných příčin může být 
problém ve Vaší ložnici (a ten-
tokrát to nebude chrápající man-
žel nebo nemocné dítě). Chyba 
může být ve Vašem lůžku. Teď 
je nasnadě opět otázka. Kdy 
naposledy jste měnili matrace 
a koupili jste skutečně kvalitní 
zdravotní matrace? A víte, že by 
se matrace měla měnit po 5–7 
letech?

Teď bych se Vám rád v ně-
kolika bodech pokusil poradit, 
jak docílit, aby Váš spánek byl 
opravdu kvalitní a ráno jste se 
cítili odpočinutí a bez nějakých 
bolestí.

Na začátku je potřeba si uvě-
domit, ze zdravý spánek není 
vždy jen o matracích. Důležitý je 
i rám postele a kvalitní podklad 
pro matraci neboli rošt.

Postel doporučuji z tvrdého 
dřeva, výška rámu by měla být 
min. 45 cm, aby se výška leha-
cí plochy po doplnění roštem 

a matrací pohybovala v rozmezí 
50–60 cm dle výšky a potřeb 
konkrétního člověka.

Dále je velice důležitý a ně-
kdy podceňovaný kvalitní rošt. 
Rošty jsou buď pevné dekové 
nebo odpružené lamelové. Vol-
ba typu roštu závisí na výběru 
matrace. Nejčastější chybou 
bývá kombinace deskového roš-
tu a pěnové matrace – v takovém 
případě hrozí nevratné proležení 
matrace.

A na závěr – správná volba 
zdravotní matrace. V dnešní 
době jsou jich v nabídce spousty 
různých typů. Tato volba je čistě 
individuální a nutností je si mat-
raci vyzkoušet. Nedoporučuji 
vybírat jen podle obrázků nebo 
malých vzorků (průřezů). Výška 
zdravotní matrace by měla být 
min. 16 cm, s kvalitním antibak-
teriálním a pratelným potahem. 
Ale v každém případě bych ra-
ději doporučil návštěvu nejbliž-
ší prodejny, kde nabízí vše pro 
kvalitní a zdravý spánek a kde 
Vám poradí a pomůžou s výbě-
rem nové matrace, případně celé 
postele. Martin MeZíRkA, 
 specialista na zdravý spánek

Inzerce
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Velký milník pro regionální 
školství slibuje projekt Centra 
přírodovědného a technického 
vzdělávání pro moderní výu-
ku žáků středních a základních 
škol ve Zlínském kraji. V areálu 
Střední průmyslové školy Otro-
kovice otevřou v září vědec-
kotechnický park Experimen-
tárium zaměřený na podporu 
přírodovědného a technického 
vzdělávání. „Bez využití mo-
derních technologií bychom žili 
stále v době kamenné. V Ex-
perimentáriu se děti budou 
učit prostřednictvím prožitků, 
přesně ve stylu principů Jana 
Amose Komenského. Autoři 
expozic kladou při přípravě vý-
ukového prostředí důraz na pří-
mou zkušenost žáků, uplatnění 
v praxi podle zásad názornos-
ti, aktivnosti, systematičnosti 
a soustavnosti,“, vysvětlil ředi-
tel  Střední průmyslové školy 
Otrokovice libor BAsel. 
Co je hlavním smyslem tak 
velkého projektu na podporu 
vědy a techniky?
Chceme motivovat žáky zá-
kladních škol, aby se zajímali 
o studium technických a příro-
dovědných oborů, ukázat jim, 
jak může být věda zajímavá, 
interaktivní, hravá. Experi-
mentárium je opravdu velký 
projekt: zabere čtyři patra jedné 
z našich budov pro teoretické 
vyučování v areálu na Štěrko-
višti. 
na co se tedy mohou těšit? 
Připravujeme osm expozic za-
měřených na fyziku, chemii, 
biologii, které budou dohroma-
dy dávat ucelený komplet. Jsme 
chemickou průmyslovkou, kte-
rá má jedny z nejlépe vybave-
ných laboratoří v celém kraji, 
a právě ty využijeme v odborné 
práci s dětmi. Biologickou ex-
pozici jsme se snažili zaměřit 
na člověka, porovnání se stro-
jem, smysly člověka, zajímavé 
oblasti ze světa kriminalistiky, 
forenzní techniky, otisky prstů 
a další. S tím souvisí fyzikální 
expozice věnované mechanice 
a jednoduchým strojům, využití 
energií a elektřině a magnetis-
mu. 
najdou v experimentáriu 
i něco z technických záleži-
tostí?

V další expozici, která jediná je 
více demonstrační částí, najdou 
žáci obráběcí stroje. Smyslem 
je zajímavým způsobem uká-
zat základní principy obrábění 
a probudit kladný vztah k tech-
nice. Příkladem je modelová 
situace, kdy jsou děti členy 
posádky vesmírné lodi, pokazí 
se jim důležitá součástka a ony 
mají navrhnout, z jakého mate-
riálu a na jakých strojích by se 
měla vyrobit nová. V poslední 
expozici chceme ukázat moder-
ní technologie v domácnosti, se 
kterými žáci přicházejí běžně 
do styku. Jedná se o věci, které 
je zajímají a v životě se s nimi 
budou dál potkávat. Předpoklá-
dám, že si mnozí z nich budou 
jednou stavět vlastní domy, 
budou uvažovat o tepelných 
čerpadlech, solárních panelech 
a dalších technologiích. Chce-
me v žácích vzbudit zájem 
dozvídat se novinky z oblasti 
nových trendů v ekologii. 
jaké konkrétní exponáty žáci 
v experimentáriu najdou?
Prakticky největší investicí je 
elektronový mikroskop, který 
bude sloužit všem expozicím. 
Pomocí mikroskopu může-
me zkoumat v rámci biologie 
lidské vlasy a jiné biologické 
vzorky, ale dokážeme ho pou-
žít například i ve strojařině při 
zkoumání vlastností materiálů 
a demonstrovat, že i miniatur-
ní trhlina může mít fatální dů-
sledky. Při využívání tak velké 
investice chceme úzce spolu-
pracovat s vysokými školami 
a regionálními firmami. Bu-
deme mít také vlastní autodrá-
hy a funkční model železnice. 

Nebudou to ovšem pouze hrač-
ky. Pomocí autodráh chceme 
zábavnou formou měřit rych-
lost a zrychlení, demonstrovat 
odstředivou sílu. Na modelu 
železnice chceme ukázat logis-
tické systémy, přes počítač pro-
gramovat dráhu vlaku, ovládat 
interaktivní výhybky. Všechny 
tyto aktivity směřují k nená-
silnému vzdělávání v oblasti 
techniky.
A co 3d technologie?
Součástí Experimentária bude 
3D tiskárna, skener, řezací plot-
ter. Jedná se o podpůrné stroje 
pro vznik exponátů, které ale 
chceme rovněž ukazovat a co 
nejvíce aktivně zapojit děti. Při 
exkurzi si samy například vyře-
žou vlastní samolepku, udělají 
nažehlovací potisk na triko, 
na 3D tiskárně vytisknou ježka 
v kleci a podobně. V Experi-
mentáriu budeme mít 3D kino, 
kde chceme promítat vědec-
kopopulární filmy zaměřené 
na přírodovědu, vědu a techni-
ku. Tento prostor bude zároveň 
sloužit jako přednáškový sál.
Pamatujete také na žáky 
středních škol?
Všechny expozice budou v růz-
ných modifikacích využitelné 
i pro výuku našich žáků. Kro-
mě toho máme v rámci pro-
jektu čtyři kroužky, chemický, 
přírodovědný, technický, kde 
si žáci pod vedením učitelů 
vyrábějí modely aut, letadel, 
dokonce i funkční model kab-
rioletu, který bude homologo-
vaný a schopný vyjet na silnici 
s vlastní SPZ.  
 Mgr. jana vodáková,    
 www.zkola.cz

experimentárium: děti si zahrají na opraváře 
kosmické lodi nebo vytisknou 3d ježka v kleci

Město hostilo Mezinárodní 
konferenci eneRsol 2014

Vizualizace učebny v novém  vědeckotechnickém parku.

Kongresové a kulturní centrum 
Otrokovická BESEDA hostila 
10. a 11. dubna Mezinárodní 
konferenci Enersol 2014, která 
byla vyvrcholením jubilejního 
10. ročníku projektu Enersol, 
podporujícího environmentální 
vzdělávání. 

„Zlínský kraj byl jedním ze 
zakladatelských krajů a histo-
ricky byl vždy účasten.  Žáci 
středních a vyšších odborných 
škol zpracovávají projekty za-
měřené na oblast obnovitelných 
zdrojů energie, snižování emisí 
v dopravě a energetických úspor 
v bydlení. Nejlepší práce jsou 
pak na konferencích prezen-
továny,“ uvedl ředitel Střední 
průmyslové školy Otrokovice 

Libor Basel. Doplnil, že studen-
ti se v pracích zaměřují na úspo-
ru energií při stavbách domů či 
snižování nákladů na vytápění.  
Tato témata jsou jim blízká 
a přináší jim přehled možností, 
pokud plánují v dohledné době 
řešit vlastní bydlení. Prezentací 
práce si vyzkoušejí vystoupení 
a vyjádření svého názoru na ur-
čité téma před veřejností. Letos 
se do projektu zapojilo a na kon-
ferenci bylo zastoupeno deset 
samosprávných krajů z České 
republiky a dále školy ze Slo-
venska a Rakouska. Konference 
se konala pod záštitou hejtmana 
MVDr. Stanislava Mišáka a sta-
rosty Otrokovic Mgr. Jaroslava 
Budka.  (red)

jubilejní koncert žáků Ireny Pařenicové
Hudební událost 
se chystá 10. květ-
na v Otrokovické 
BESEDě. Koná se 
tam jubilejní kon-
cert žáků pedagožky 
Základní umělecké 

školy Otrokovice Ireny 
Pařenicové. Ta za té-
měř čtyři desítky let vy-
chovala mnoho houslis-
tů, kteří zůstali nástroji 
věrní. Koncert začíná 
v 17 hodin.  (ano)
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čtvrtek 1. května, 10.00–18.30 hod., park před Spol. domem, přístaviště
Májová PouŤ A odeMYkání vodY
Akce se koná ve spolupráci s MAS Severní Chřiby a Pomoraví.

pondělí 5. května, foyer kinosálu, vstup volný
holkY Z GYMPlu
Výstava výtvarných talentů Gymnázia Otrokovice; potrvá do 26. 5.

úterý 6. května, 18 hod., Městská galerie, vstup volný
RAdIM hAnke – Moje PříBěhY
Vernisáž – výstava soch, kreseb a obrazů. K výstavě promluví kurátorka Krajské 
galerie ve Zlíně Mgr. Pavlína Pyšná. Výstava potrvá do 25. 5. 

neděle 11. května, 14–18 hod., velký sál, vstupné 80 Kč, cyklus V lidovém tónu
TAneČní odPoledne s hAnAČkou – Další odpoledne s populární 
dechovkou z Břestu, která zahraje všem, ale v tento den především maminkám. 

středa 14. května, 19.00 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
konCeRT k Roku České hudBY
Ženský pěvecký sbor Otrokovice se po letech vrací k tradičnímu Otvírání studá-
nek B. Martinů. Marek Obdržálek – sbormistr, Michal Mynář – baryton.

čtvrtek 15. května, 18 hod., Městská galerie, vstup volný
RAdIM hAnke – BesedA – Radim Hanke bude besedovat o své tvorbě.  

pátek 16. května, 19.00 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
Divadlo Brod uvádí AŤ žIje BouChon! – Všichni chtějí čerpat evropské 
dotace. I starosta malé bezvýznamné vesničky Bouchon, takového francouzské-
ho Kocourkova. A jak to dopadne? Přijďte se podívat na bláznivou komedii dvou 
nejúspěšnějších francouzských dramatiků současnosti.

sobota 24. května, 19.30 hod., velký sál, vstupné 180 Kč
OCTAvIA QuARTeT – Octavia je polská zpěvačka, flétnistka, aranžérka. 
Vystoupení hýří mnoha odstíny, od klasických jazzových standardů k vlastním 
písničkám, ovlivněným kromě jiného i klasickou hudbou.  Koncert se uskuteční 
za finanční podpory generální konzulky Polské republiky v Ostravě Anny Ol-
szewske.

pondělí 26. května, 18.00 hod., Městská galerie, vstup volný
vÝsTAvA foTokluBu – ReTRosPekTIvA II.
Vernisáž – výstava – ohlédnutí nad úspěchy otrokovického fotoklubu včetně 
uvedení vítězné kolekce Turnovského mapového okruhu (tato bude vystavena 
od 7. června). Výstava potrvá do 22. června.

pátek 30. května–středa 4. června, velký sál, kinosál, vstup volný
54. Zlín fIlM fesTIvAl – MffdM Zlín 2014
Promítání filmů pro mládež, kinematovlak, letní kino, návštěvy delegací, výstava 
ZUŠ Otrokovice „Filmová klapka“, den otevřených dveří MTvO (středa 4. 6., 
10–17 hod.)

kino BesedA
úterý 6. 5., 15.00 hod., foyer kinosálu, kinosál, vstup volný 
slAvnosTní ZAhájení PRoMíTání dIGITálního kInA 
sPojené s vÝsTAvou fIlMovÝCh PlAkáTů
Slavnostní přestřižení pásky představiteli města, prezentace nového projekčního 
systému. (Drobné občerstvení zajištěno)

úterý 6. 5., 16.00 hod., kinosál, vstupenky zdarma 
Španělsko, 2013 – 90 min., animovaný, rodinný,  česká verze, přístupno,  
jusTIn: jAk se sTáT RYTířeM 3d – Justin je středověký chlapec z dobré 
rodiny a v království, kde žije, panuje zákon a pořádek. Otec naplánoval Justi-
novi výnosnou kariéru právníka, ale Justin má úplně jiný sen – stát se rytířem. 
Pozor – pouze omezené množství vstupenek (95), budou vydávány přímo na 
místě půl hodiny před představením.

úterý 6. 5., 18.00 hod., kinosál, vstupenky zdarma 
USA, 2014 – 130 min., Akční, krimi, drama, thriller, titulky, přístupno od 12 let
need foR sPeed 3d – Automechanik a milovník rychlé jízdy Tobey (Aaron 
Paul) se dá ve snaze zachránit svou firmu a dílnu dohromady s arogantním exzá-
vodníkem NASCARu Dinem Brewsterem (Dominic Cooper). 
Pozor – pouze omezené množství vstupenek (95), budou vydávány přímo na 
místě půl hodiny před představením.

úterý 6. 5., 20.30 hod, kinosál, vstupenky zdarma
USA 2014 – 90 min., akční, dobrodružný, titulky, přístupno od 15 let
heRkules – ZRoZení leGendY 3d – Supermana by si podal k snídani, 
Ironmana k obědu a večer by naučil Hulka se nerozčilovat. Thorovo kladivo je 
pro něj jen dětské kladívko. Antický hrdina Herkules strčí všechny následovníky 
do kapsy. Pozor – pouze omezené množství vstupenek (95), budou vydávány 
přímo na místě půl hodiny před představením.

úterý 13. 5., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč
USA, 2013 – 153 min., thriller, krimi, psychologický, titulky, příst. od 12 let
ZMIZení – Silné téma, vynikající scénář plný zvratů a životní herecké výkony 
stvořily thriller o pátrání po dvou zmizelých děvčatech, napínavý až k nesnesení. 

čtvrtek 15. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč 
Kanada, Německo, 2014 – 102 min., akční, dobrodružný, drama, romantický 
přístupno od 12 let
PoMPeje 3d – Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na 
svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu. 

úterý 20. 5., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč
VB, Francie, USA, 2006 – 90 min., komedie, romantický, titulky, přístupno 
láskA A jIné PohRoMY –  Emily Jackson (Brittany Murphy) se vyžíváv 
tom, že dohazuje svým přátelům partnery. 

čtvrtek 22. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 90 Kč 
VB, 2013 – 111 min., drama, romantický, životopisný, titulky, přístupno od 12 let
vášeň MeZI řádkY – Nelly neví, jaké je být milenkou Charlese Dickense  
– ženatého muže s deseti dětmi.   

úterý 27. 5., 19 hod., kinokavárna, vstupné 80 Kč
USA, 2011 – 94 min., komedie, romantický, drama, titulky, přístupno 
Moje kRásná uČITelkA  
Larry (Tom Hanks) zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se 
rozhodne pro návrat do školních lavic. 

čtvrtek 29. 5., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč 
USA, 2014 – 111 min., sci-fi, akční, drama, thriller, titulky, přístupno od 12 let 
TRAnsCendenCe          
Vědec Will Caster (Johnny Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obda-
řený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by dokázal soustředit 
kolektivní vědění a vědomí lidstva. 
Připravujeme kino na červen: 1. 6. Rio 2, 3. 6. Neřízené střely, 5. 6. Noe 3D, 
10. 6. Oranžová láska, 15. 6. Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D, 17. 
6. Italský klíč, 24. 6. Tango libre

Zájezdy
sobota 17. 5., odjezd Zlín ABS 5.45 hod., od hotelu Baťov (Společenský dům)  
6.00 hod., Otrokovická BESEDA 6.15 hod., cena zájezdu 450 Kč, vstupné není 
v ceně zájezdu
jARní vídeň – program: návštěva císařských komnat a parku Schönbrunn, 
návštěva historického centra Vídně. 

sobota 24. 5., odjezd od hotelu Baťov (Společenský dům) 5.30 hod., Otrokovická 
BESEDA 5.40 hod., cena zájezdu 400 Kč
PodhájskA – TeRMální láZně

KVěTEN

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA,  
s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovice.cz, kontakt: 
predprodej@beseda.otrokovice.cz, tel.: 571 118 103. Předprodej v Městském info-
centru je 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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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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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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Ve třetím dubnovém týdnu 
se uzavřely prostory kinosálu  
v Otrokovické BESEDě. Pra-
covníci firmy D-cinema zde 
instalovali komponenty pro 
provoz digitalizovaného kina. 
Nový formát přinese divákům 
věrnější prostorový zvuk, kva-

litnější obraz včetně 3D projek-
ce a v neposlední řadě mnohem 
širší nabídku filmů, které jsou 
dnes distribuovány především 
v tomto novém digitálním for-
mátu. Řečeno lidově, filmy se 
dnes rozesílají ne na filmovém 
pásu, ale prostřednictvím troš-

ku složitějšího flash-disku. 
Když bude 6. května slavnost-
ně zahájen provoz zrekonstruo-
vaného kina, otevře se otroko-
vické veřejnosti nová dimenze 
filmové zábavy.  
 Mgr. Michal MYnář, 
 ředitel otrokovické beseDY

      zveme děti na tradiční 

leTní TáBoRY
čarodějný, vojenský, sportovní, pohádkový, 
s výukou sebeobrany, střelecký, s výukou 

jízdy na koni, zálesácký, výtvarný, fotbalový 
a další

 Cena od 1 990 kč 
Pobyt i pro rodiny s programem pro děti.

www.karamela.info  
tel. 577 220 858, 737 987 487

otrokovice budou mít moderní digitální kino 
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V NEDĚLI 1. kVĚtNa NA

MÁJOVÉ HODY
SPECIaLItY Z kaCHNY a HUSY

POMaLU PEČENÉ ŠŤaVNatÉ HOVĚZÍ
a DaLŠÍ SPECIaLItY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ kUCHYNĚ



OtrOkOvické
nOviny 7

kalendář významných akcí
úterý 22. 4., 15–18 hodin, park před poliklinikou 

oslAvA dne ZeMě
Odpoledne plné zábavy nabídne nejen přírodovědně zaměřené hry, ale i spoustu dalších atrakcí 
pro děti a dospělé. Vstup zdarma, stánky zpoplatněny. Srdečně zve DDM Sluníčko
středa 23. 4., od 17 hod., náměstí 3. května
slAvnosTní PoklePání ZáklAdního kAMene ZAdního vjeZdu do AReálu ToMA
Občerstvení zajištěno, prvních 100 piv zdarma. Vystoupení kouzelníka a hudební doprovod.

sobota 10. 5. od 9 hod. až neděle 11. 5. do 12 hod., areál DDM Sluníčko, Štěrkoviště
PřáTelské seTkání lodníCh Modelářů
Pořádá MODEL KLUB OTROKOVICE ve spolupráci s DDM Sluníčko a městem Otrokovice          

V malém baťovském domku 
na kraji Zlína pod lesem vchází-
me do přístavby, kde tvoří aka-
demický sochař Radim Hanke. 
Vítá nás svým typickým vese-
lým obličejem, jeho pronika-
vě živé oči nám otvírají bránu 
do duše člověka, který dove-
de s lehkostí a samozřejmostí 
vytvořit jakýkoliv obličej ze 
sochařské hlíny a následně pře-
vést do sádry, pryskyřice, bron-
zu, kamene a jiných materiálů. 

Vcházíme do ateliéru a ocitáme 
se ve vybrané společnosti. Kou-
sek od sebe stojí v nadživotní 
velikosti oba pánové Baťové, 
na stojanu proti nám běží prá-
vě vznikající socha legendár-
ního Emila Zátopka, z regálů 
vykukují desítky sochařských 
portrétů významných osobnos-
tí, herců, zpěváků, tuzemských 
i zahraničních, které pan Hanke 
vytvářel pro muzea voskových 
figurín. Vedle nich řada modelů 
různých soch, sošek, zahradních 
plastik, vodotrysků a další práce. 
Ve vzduchu je cítit šelak právě 
natíraného modelu, na vařiči již 
bublá voda na kafe a „výslech“ 
může začít.

Radim Hanke se narodil  
28. 1. 1963 v Třinci. Vystudo-
val  střední uměleckoprůmyslo-
vou školu v Uherském Hradišti 
a následně pokračoval v letech 
1982 až 1988 na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze 
v sochařském ateliéru J. Male-
jovského. Vedle volné tvorby 
se věnuje pedagogické činnosti. 
Vyučoval na SPŠ uměleckoprů-
myslové v Hodoníně, na Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové  

v Praze, katedra designu ve Zlíně 
a v současné době učí na Zlínské 
soukromé vyšší odborné škole 
umění, obor sochařská tvorba. 
V uplynulých letech se podílel 
na celé řadě individuálních i ko-
lektivních výstav jak v tuzem-
sku, tak i v zahraničí.  Mezi jeho 
nejznámější veřejné realizace 
bezesporu patří sousoší J. A. Bati 
a T. Bati ve Zlíně naproti budo-
vě 21. Ve zlínských filmových 
ateliérech najdete pamětní desku 
s bustou Karla Zemana, v Buko-
vanech u Kyjova sochu sv. Ur-
bana, Mauglího v Zoo Zlín-Leš-
ná a řadu dalších soch a plastik 
v soukromých sbírkách.

Práce Radima Hankeho, vý-
znamného českého sochaře 
a portrétisty, můžete zhlédnout 
v Městské galerii v Otrokovicích 
na výstavě Moje příběhy. Verni-
sáž bude v úterý 6. května v 18 
hodin, beseda s autorem spojená 
s promítáním fotografií se koná 
ve čtvrtek 15. května od 18 ho-
din. Výstava potrvá do 25. květ-
na. Galerie je otevřena denně 
kromě pondělí, vždy od 14 do 18 
hodin.  Srdečně vás zveme.  

 jiří holuB, Rozumění

Více než třicet zástupců spolků, 
organizací a institucí působících 
v sociální oblasti, kultuře, školství 
i zájmovém vzdělávání přijalo po-
zvání Komise školské a kulturní 
a odboru školství a kultury,  při 
kterém měli možnost hovořit s ve-
dením města o dosavadních pod-
mínkách pro jejich činnost i vizích 
do budoucna. 

Po prezentaci o finanční podpo-
ře daných oblastí městem Otroko-
vice, připravovaných městských 
akcích i nových záměrech Otroko-
vické BESEDY a Odboru školství 
a kultury MěÚ Otrokovice měly 
prostor k vyjádření samotné spol-
ky. Zazněla od nich řada podnětů 

a informací. Kromě důležitosti 
finanční podpory organizace trápí 
například i omlazování členských 
základen. „Je stále těžší zaujmout 
mladší generaci. Je to velká ško-
da, jelikož historií jsme tvořeni 
a myslím, že v našem podání ji 
dokážeme udělat i přitažlivou. 
Navíc nyní, díky podpoře vedení 
města a vybudování nové Městské 
galerie, máme i příjemné prostory 
pro pořádání pravidelných schůzí, 
uložení nashromážděných artefak-
tů a také organizaci výstav. Pokud 
by měl kdokoliv zájem posílit náš 
klub, rádi jej uvítáme,“ vyzval 
předseda Klubu přátel historie 
města Otrokovice František Oves-

ný s tím, že nejjednodušší je oslo-
vit je přes web www.historie-otro-
kovice.czweb.org. „Zorganizovat 
setkání se zástupci jednotlivých 
organizací bylo velmi důleži-
té. Jen tak můžeme poznat slabá 
místa, která je třeba posílit a za-
pracovat na vzájemné spolupráci. 
Jde o desítky organizací, které se 
podílejí na utváření kulturního 
obrazu města, společenském dění 
a v sociální oblasti také pomáhají 
různým skupinám obyvatel. Jejich 
podporou můžeme všem občanům 
nabídnout pestrou paletu možnos-
tí, jak strávit volné chvíle v našem 
městě,“ uvedl starosta Otrokovic 
Jaroslav Budek.   (red)

Radnice zorganizovala další setkání se spolky

Pozvánka do galerie: výstava Moje příběhy
Na udělování grantů pro rok 2014 je 
vyhlášeno výběrové řízení.  Rozdě-
leno bude 100 tisíc korun. O grant 
může žádat občan města do 26 let, 
(za občany mladší 18 let žádá jejich 
zákonný zástupce), který je vynika-
jícím žákem nebo studentem ZŠ, 
ZUŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, VŠ 
nebo vynikajícím sportovcem či 
umělcem a prokazuje předpoklady 
k dosažení výjimečných studijních, 
vědeckých, sportovních nebo umě-
leckých cílů. Žadatelem a příjem-
cem grantu nemůže být právnická 
osoba. V daném roce se poskytují 
zpravidla dva granty. 
Z grantu je možné hradit smlu-
vené výdaje související s danou 
činností zaměřenou na rozšíření 
znalostí v různých oborech vzdě-
lávání a vědy nebo související 
s uměleckou nebo sportovní čin-
ností příjemce grantu zaměřenou 
na zvýšení jeho schopností. Žádost 
o grant musí obsahovat: účel gran-
tu (studijní, vědecký, sportovní 
nebo umělecký projekt),
- výši žádané částky,
- strukturovaný životopis žadatele,
- dosavadní studijní, vědecké, 
sportovní či umělecké výsledky 
žadatele,
- doporučení představitele přísluš-
né školy nebo konzervatoře (ředi-
tel), vysoké školy (rektor, prorek-
tor), fakulty (děkan, proděkan), 
katedry (vedoucí) či ústavu (ředi-
tel), případně ředitele ústavu AV 

ČR, v případě grantu na sportovní 
projekt doporučení licencovaného 
trenéra a v případě grantu na umě-
lecký projekt může být doporučení 
učitele nebo uznávaného odborní-
ka v dané oblasti,
- pokud má být grant použit na hra-
zení cestovného a nákladů na uby-
tování při dlouhodobém odborném, 
tvůrčím, sportovním nebo studij-
ním pobytu či soustředění, musí 
být přiložen zvací dopis či doklad, 
za jakých podmínek se pobyt nebo 
soustředění uskuteční, či potvrzení 
o získaném pobytovém stipendiu,
- pokud má být grant použit na hra-
zení cestovného a nákladů na uby-
tování při účasti na konferenci, 
musí být přiložen stručný obsah 
příspěvku, který byl přijat k pre-
zentaci. 

Formulář žádosti a bližší in-
formace je možné získat na od-
boru školství a kultury (OŠK)
nebo webových stránkách města. 
U víceletých projektů je nutno 
v žádosti jasně vyčíslit poměrnou 
část, od níž se odvíjí požadovaná 
částka pro daný rok tak, aby i zde 
mohla být splněna podmínka reali-
zace v roce, ve kterém bylo o grant 
požádáno. Žádosti přijímá OŠK 
prostřednictvím podatelny MěÚ 
Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice, a to do pátku 
9. května 2014. Pro dodržení ter-
mínů je rozhodující razítko poda-
telny MěÚ.   (red)

otrokovice podporují nadanou mládež, 
která vyniká ve své činnosti

WELLNESS CENTRUM OTROKOVICE
Erbenova 1891, 765 02, Otrokovice
pořádá ve Sportovním areálu Baťov:     

 ve čtvrtek 1. května od 12.00 do 20.00 hodin

oslAvY 1. máje aneb den pro zamilované
Vstupné: při vstupu do vířivky či sauny bude odečtena přícho-
zímu páru 50% sleva z ceníku. Každý pár může využít obou 
procedur. Platný ceník najdete na internetových stránkách 
www.arealbatov.cz. Vstup do areálu bude umožněn jen na zá-
kladě telefonických objednávek podaných do 30. 4. 2014 na 
tel. 606 094 605. Zde najdete i bližší informace.

ve čtvrtek 15. května od 12.00 do 18.00 hodin

den PRo RodInu
Vstupné: při vstupu do vířivky či sauny bude odečtena jedné 
rodině (2 dospělí a děti od 3 do 15 let)  50% sleva z ceníku. 
Každá rodina může využít obou procedur. Platný ceník najdete 
na internetových stránkách www.arealbatov.cz. 
Vstup do wellness centra v době konání akce bude umož-
něn jen na základě telefonických objednávek 606 094 605 
do 14. 5. 2014. Zde najdete i bližší informace.

čtvrtek 1. května, 10–18.30 hod., park před Společenským domem, přístaviště
Májová PouŤ A odeMYkání vodY

Akce se koná ve spolupráci s MAS Severní Chřiby a Pomoraví

Dne 20. května se od 17 hodin 
uskuteční v novém sále Otro-
kovické BESEDY 6. ročník 
charitativního koncertu pro 
Sdružení Šance pod zášti-
tou hejtmana Zlínského kra-
je MVDr. Stanislava Mišáka 
a starosty Otrokovic Mgr. Ja-
roslava Budka. Diváci budou 
moci zhlédnout hudební, spor-
tovní, pěvecká a dramatická 
vystoupení dětí ZŠ Mánesova, 
T. G. M.,  praktická a speciální, 
ZUŠ z Otrokovic. Představí se 
klienti Naděje, orientální tance 
z Otrokovické BESEDY, děti 
z DDM Sluníčko Otrokovice, 
DDM Napajedla, Gymnázia 
Otrokovice, SK Zlín, TJ Jis-

kra a dalších. V předsálí bude 
prodej výrobků klientů Naděje, 
tombola s okamžitou výhrou 
a zdobení perníčků. Diváci při-
spějí dobrovolným vstupným 
na onkologicky a hematolo-
gicky nemocné děti, kterým 
při cestě za zdravím pomáhá 
Sdružení Šance. Částka bude 
v závěru akce předána jeho 
zástupcům spolu s finančními 
dary od sponzorů. Letošní roč-
ník, stejně jako předchozí pod 
heslem Děti dětem provází je-
diná myšlenka – ukázat, co umí 
zdravé děti z regionu a tím po-
máhat nemocným kamarádům.  
Mgr. hana ZvoníČková,         
 organizátorka koncertu

Charitativní koncert pro sdružení šance
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Program v přístavišti:
9.00 odemykání vody, 9.15 otevírání cyklostezky 
9.30–12.00  Country kapela PěŠÁCI, Folklorní vstupy 
BABČICE a CHLAPČISKA ze Spytihněvi. Členové sou-
boru TYJÁTR budou po celé dopoledne organizovat vod-
nické hrátky, dětské soutěže. Půlhodinové okružní jízdy 
lodí 9.30–17.00 hod. Prodej lodních lístků Otrokovická 
BESEDA (polovina bude v předprodeji, druhá polovina v 
přístavišti vždy půl hodiny před vlastním odjezdem lodi).

Program v parku:
10.00–12.00 Dechová hudba HULÍŇANÉ 
13.00–13.45 Folkové okénko KOFE@VLNA 
14.00–15.00 Dětské divadlo MAXIPES 
15.30–16.30 F DUR JAZZBAND 
17.00–18.30 CITRON 
Moderuje Dalibor Dědek
Vláček Moravský drak bude jezdit mezi 
přístavištěm a Společenským domem.
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Postřehy z periferie
bydlím na bahňáku. V létě to tu 
žije – Štěrkáč, koupaliště, blíz-
ko do lesa. prostě idylka. před 
pár lety zahajovala svou činnost 
nová politická strana. a dala 
o sobě vědět způsobem příjemně 
originálním – součástí optimis-
ticky laděného letáku byla výzva 
pro obyvatele otrokovic – „Co 
vám v našem krásném městě 
chybí“. nejlepší nápad vyhrál 
mobilní telefon. Vítězce jsem to 
upřímně přála, neboť její názor, 
že na baťově chybí dětská hřiště, 
rozhodně sdílím. 

přibližně ve stejnou dobu fun-
govala při MěÚ pracovní sku-
pina pro rodiny s dětmi (možná 
pracuje dodnes, nevím). Vznikal 
projekt zaměřený na zkvalitně-
ní života rodin s dětmi. párkrát 
jsem se zúčastnila jejich jedná-
ní a nadhodila, že na baťově je 
nedostatek dětských hřišť. paní, 
která zastupovala sociální odbor 
(jméno si nepamatuji), oponova-
la, že stačí vyjít z budovy a hned 
mám v dohledu několik hřišť. 
Když jsem podotkla, že mám 
na mysli baťov, zcela mě uzem-
nila slovy: „Tak to nevím, já 
na baťově nebydlím.“ V té chvíli 
jsem měla neodbytný pocit, že 
bydlím na jakési periferii, kam 
oko zastupitelstva nedohlédne. 

nevím, jak projekt dopadl jako 
celek, dalších jednání jsem se ne-
účastnila. některé z bodů projek-
tu byly zrealizovány (např. na-
výšení míst v MŠ). Možná se jen 
vloudila chybička a u slova hřiš-
tě došlo nedopatřením ke změně 
přívlastku. Vyrostlo nám tady 
hřiště přímo reprezentativní, ale 
fotbalové. Jistě potěšilo všech-
ny fotbalové nadšence, nadějné 
mladé fotbalisty a jejich rodiče. 
Já patřím k té nepočetné skupin-

ce matek, které nemají touhu mít 
ze svých synů skvělé fotbalisty 
(respektive mají dcery). 

navíc mé děti už odrůstají pí-
sečku a houpačkám, takže mi víc 
vadí jiné nedostatky.

Využívám služeb MHD. Díky 
bohu (resp. DsZo) jezdí i k nám 
na baťov v dostatečné frekvenci 
(návaznost spojů radši nebu-
du hodnotit). pro mě (a mnoho 
dalších) je nejbližší zastávka Za-
hradní. na to, že je jen ve směru 
na Štěrkoviště, jsme si všichni 
zvykli. někteří cestu v opačném 
směru řeší „kolečkem“. nebudu 
polemizovat o tom, nakolik by 
byl případný revizor benevolent-
ní k nepřestupné jízdence. Co mi 
tady opravdu velmi chybí, je pře-
chod pro chodce. Jelikož je za-
stávka řešená nešťastně na okra-
ji cyklostezky, a jak všichni víme 
(a kdo by pochyboval, je tady 
nepřehlédnutelné upozornění), 
pohyb chodců po cyklostezce 
je porušováním zákona. Takže 
nezbývá než přebíhat T-křižo-
vatku. I když hustota provozu 
tady v současnosti není tak vel-
ká, v době provozu koupaliště 
se opět rapidně navýší. navíc 
nám za pár týdnů přibyde další 
atrakce v podobě lanového cen-
tra (díky, soukromý investore). 
Když pak v parném létě vidím 
přebíhat skupinky nedočkavých 
dětí, rozhodně mě to nenechává 
v klidu. Chápu, že přechod pro 
chodce neobnáší jen několik bí-
lých pruhů na vozovce a dvojici 
výstražných či informativních 
značek. Dalo by se namítat, že 
tady k žádné nehodě nedošlo. 
Zatím. nicméně, možná by stálo 
za zamyšlení tuto skutečnost při-
pojistit.  

 Z periferie zdraví 
 dana vIdlAřová

Z RedAkČní PošTY

1. 5. 10–13 hod.
sluníčko na pouti
Park před Spol. domem
Tvořivé dílny a aktivity pro malé 
i velké. Tvoření za drobný po-
platek.

3. 5. od 13 hod. 
oddeCh – otrokovické 
dětské divadelní echo 2014
DDM Sluníčko Štěrkoviště
Bohatý amatérský divadelní fes-
tival na Štěrkáči. Těšit se můžete 
na Městské divadlo Zlín, Slo-
vanský tyátr Olomouc, Divadlo 
Hvizd z Holešova a spoustu dal-
ších amatérských či poloprofesi-
onálních divadelních sdružení.
Cena: Dospělí 70 Kč, děti, stu-
denti, ZTP/P 50 Kč

10. 5. 9 hod.–11.5. 14 hod.
otvírání vody
DDM Sluníčko Štěrkoviště
Přátelské setkání lodních mo-
delářů z Otrokovic a okolí, 
ukázky pouštění lodí i letadel. 
Pořádáno ve spolupráci s Mo-
delklubem Otrokovice.

16. 5. od 17 hod.–18. 5. 
Rybářská víkendovka 
DDM Sluníčko Štěrkoviště
Cena: 500 Kč

17. 5. od 13 hod.
1. sun.hell RC
Dopravní hřiště Otrokovice 
Přihlásit se může kdokoliv, kdo 
má model 1/10 elektro a troufne 
si na rc rally s námi. Kategorie 
podle věku a podvozku modelu.
startovné: 100 Kč

18. 5. 10–18 hod.
den s deskovými hrami
Hraní deskových her pro malé  
i velké. Přezůvky s sebou.
Cena: 20 Kč

25. 5. od 16 hod. 
Akademie ddM
Velká přehlídka zájmové činosti 
DDM Sluníčko
vstup: dospělí 60 Kč, děti od  
3 let, ZTP, ZTP/P 40 Kč

     ve všední dny 15–19 hod.,      
      víkendy, svátky 10–19 hod.
        dopravní hřiště pro 

veřejnost
Dopravní hřiště 
Podmínkou vstupu je vlast-
ní kolo, koloběžka či ko-
lečkové brusle, přilba. Děti 
do 6 let jen v doprovodu 
rodičů.  
vstup: zdarma
 Těší se na vás DDM 
 sluníčko

V Otrokovicích jako nejprůmy-
slovějším městě v širokém okolí 
jsou otázky spojené s kvalitou 
ovzduší na pořadu dne velmi 
často. Nejdiskutovanější je sa-
mozřejmě výskyt obtěžujících 
pachových látek. Ty dovedou 
být velmi nepříjemné, ale na roz-
díl od některých jiných zcela ne-
nápadných látek pocházejících 
např. z dopravy neškodí bezpro-
středně. Otrokovice však z hle-
diska ovzduší mají i jedno velké 
„plus“. Tím je skutečnost, že 
naprostá většina výrobních pod-
niků, veřejných budov a staveb 

hromadného bydlení je napojena 
na centrální zdroj tepla ve městě 
nebo je jako stavby pro individu-
ální bydlení vytápěna poměrně 
ekologickým palivem jako zem-
ní plyn. Je pravda, že v rodin-
ných domech pomalu, ale jistě 
přibývá malých topenišť na dře-
vo, ale situace ve městě je pořád 
výrazně lepší než v některých 
okolních obcích. Je paradoxem, 
že mnoho lidí v posledních dva-
ceti letech zvolilo přestěhování 
na vesnici mj. i z důvodu touhy 
po „lepším vzduchu“, aby záhy 
zjistili, že v období topné sezony 

jsou lokální topeniště schopna 
vytvořit mnohem horší vzduch, 
než je ve stejném čase ve městě. 
Přesto je potřeba přiznat, že si-
tuace ve městě také došla do jis-
tého bodu zlomu a tendence od-
pojit se od centrálního systému 
vytápění zde jsou, stejně jako 
přibývá již výše zmíněných ma-
lých komínů, které dokážou udě-
lat v ulici pořádné dusno. To už 
je ale trošku jiná otázka, kterou 
můžeme rozebrat někdy příště.      
 Ing. Petr ZAkoPAl, 
vedoucí odboru životního pro-
středí,  Městský úřad otrokovice

PáR PoZnáMek k ovlIvňování  kvAlITY ovZduší

otrokovice mají slavici i Goťáka sympaťáka

festival gymnaziálních souborů po pětačtyřicáté

Letošní, už tradiční Noc kostelů se 
uskuteční v pátek 23. května. Pro 
všechny zájemce budou do pozd-
ních nočních hodin zpřístupněny 
kostely po celé České republice 
včetně Otrokovic, kde budou ote-
vřeny kostely sv. Vojtěcha i sv. 
Michaela a také kaple sv. Anny či 
kaple na Charitním domově.  Pes-
trý program je pro příchozí připra-
ven od 18 do 24 hodin, kdy bude 
možné prohlédnout si zpřístupně-
né prostory, navštívit koncerty či 
výstavu, poslechnout si varhanní 
hudbu, zapálit svíčku za své blíz-
ké a zažít unikátní večerní atmo-

sféru těchto míst. Neopakovatelné 
pohledy na Otrokovice nabídne 
věž kostela sv. Vojtěcha a zájem-
ci budou moci vystoupit i do jeho 
zvonice.

Tématem letošního ročníku je 
rodina a o to víc doprovodný pro-
gram zohledňuje i ty nejmenší ná-
vštěvníky. Podrobnosti naleznete 
na www.nockostelu.cz na strán-
kách otrokovické farnosti nebo 
na plakátech, které budou vyvěše-
ny ve městě. Záštitu nad akcí po-
řádanou otrokovickou farností sv. 
Vojtěcha přijal starosta Otrokovic 
Mgr. Jaroslav Budek.  (voč)

Římskokatolická farnost zve 
veřejnost na koncert hudebního 
souboru CONFITEOR při pří-
ležitosti oslavy sv. Vojtěcha, 
patrona farního kostela v Ot-
rokovicích. Koncert se koná 
v neděli 27. dubna v kostele sv. 
Vojtěcha v 17 hod. 

Účinkují: Dita Brlicová-Ro-
zumková (soprán), Eva Za-
tloukalová (alt), Vojtěch Pelka 
j. h. (zpěv), Anna Jandásková 
(violoncello), Michal Vilím 
(varhany, klavír). Na programu 
jsou skladby z díla J. S. Bacha, 
G. F. Händela, G. B. Pergolesi-
ho aj. Vstupné je dobrovolné. 
 josef ZelInkA, farář

noc kostelů opět i v otrokovicích koncert k poctě 
svatého vojtěcha

Pěkný hlas a odvaha předstoupit 
před publikum jsou dva základní 
předpoklady, které museli splnit 
finalisté druhého ročníku soutěže 
Otrokovice mají talent aneb Hle-
dá se otrokovický Goťák. Porotě 
se nejvíce líbil projev Valentiny 
Solařové. Hlasovat mohlo i publi-
kum – Goťákem sympaťákem se 
stal Filip Silný.  (ano), 
 snímky: Martina fojTíková

Za podpory města Otrokovice 
uspořádalo otrokovické gym-
názium už 45. ročník Festivalu 
gymnaziálních souborů. Pub-

likum zhlédlo bohatý program 
pěvecký, hudební, divadelní, vý-
tvarný i folklorní v podání stovek 
studentů ze všech koutů Moravy. 

Večerní akademie pak byla teč-
kou  za celoročními oslavami 60 
let Gymnázia Otrokovice.  (red), 
 foto: Martina fojTíková

Společnost TEHOS s. r. o. uspořádala dne 31. 
března v kinosále Otrokovické BESEDY setkání 
s odběrateli tepla. Na tomto setkání, které bylo 
podpořeno účastí starosty města Otrokovice Mgr. 
Jaroslava Budka, byli odběratelé tepla prostřed-
nictvím prezentace Ing. Tomáše Moryse, ředite-
le společnosti TEHOS s. r. o., seznámeni se zá-
kladními principy centrálního zásobování teplem 
(CZT) v Otrokovicích a činností společnosti TE-
HOS s. r. o. Dále si přítomní vyslechli prezentaci 
ohledně ekonomické výhodnosti dodávky tepla 
z CZT oproti zdrojům lokálním a obnovitelným. 

V neposlední řadě pak prostřednictvím Ing. Petra 
Zakopala, vedoucího odboru životního prostře-
dí města Otrokovice, byl objasněn i ekologický 
přínos CZT v Otrokovicích. Prezentace z tohoto 
setkání jsou k nahlédnutí na www.tehosotroko-
vice.cz. Společnost TEHOS s. r. o., jejímž 100% 
vlastníkem je město Otrokovice, je dodavatelem 
tepelné energie pro více než 5,6 tis. otrokovických 
domácností a objektů občanské vybavenosti na 
území města. Všem zúčastněným tímto děkujeme 
a těšíme se na další společná setkání.  
 Ing. Tomáš MoRYs, ředitel, TeHos s. r. o.

Ze setkání s odběrateli tepla v otrokovicích

wIndows XP konČí ! data a banka mohou být v ohrožení !
Přeinstalace na windows 7 nebo 8 provádí

AcsZlin.cz, u letiště 1810, otrokovice, tel. 603 506 668
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Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.
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V tomto měsíci oslaví 55 let 
společného života manželé 
Anna a josef sukuPovI.  
Do dalších společných let jim 
hodně spokojenosti a zdraví pře-
jí dcera Alena a synové Josef, 
Jaromír a Jiří s rodinami.

Dne 29. dubna
se dožívá pan
Ing. otakar 
PAvelA 
krásných 88 let. 
Vše nejlepší 
a hodně zdraví 

přeje synovec Jarda s rodinou.

Dne 8. květ-
na oslaví paní  
Marie 
f R e j k o v á 
životní jubileum 
90 let. Do dalších 
let mnoho zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a pohody přeje neteř  
s rodinou.

9
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Dnes, 18. dubna, uplyne první rok od úmrtí pana  
Zdeňka sMÝkAlA, který by se 22. dubna dožil  
80 let. Vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami 
a sestra s rodinou.

na hrob jsme položili kytičku, zapálili svíčku a rty 
zašeptaly modlitbu. čas nic nezahojil, bolestná 
vzpomínka zůstává v srdci. Dnes, 18. dubna, uply-
nou 2 roky, kdy od nás odešel navždy náš taťka, pan  
Bohuslav dvořák. Vzpomíná manželka, dcera,  
rodina Haničakova a Dvořákova.

Dne 20. dubna vzpomeneme 8. výročí od chvíle, kdy 
po těžké nemoci odešel pan jan Páleník. Za ti-
chou vzpomínku děkují manželka Míla a děti Jan a Eva  
s rodinami.

Dne 20. dubna uplynou již 4 roky od chví-
le, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček, pan  
Mojmír oČAdlík. Kdo jste ho znali, věnujte mu, 
prosím, spolu s námi tichou vzpomínku. Děkuje man-
želka a děti s rodinami. 

Již 21. rokem vzpomínáme na den 21. dubna, kdy nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan  
josef veRBík. S láskou vzpomíná manželka Ilona, 
dcery Ilona a Gábina a vnuci Nicolas, Denis, Maxim 
a Joshua. Děkujeme těm, co si vzpomenou s námi.

Dne 22. dubna uplyne 6 smutných let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní Marie dohnAlová. S láskou 
a úctou vzpomínají dcery Ludmila, Marie a Anna s ro-
dinami. 

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše 
vzpomínat. Dne 22. dubna uplyne 25 let od úmrtí pana  
Zdeňka BelAnTA. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka Věra a dcera Petra.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak 
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dne 
23. dubna bude tomu 20 let od úmrtí naší dcery,  
Peťky dRoZdíkové-luPAČové. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. 
S láskou syn Robin, rodiče a bratr Zdeněk.

K narozeninám Ti již popřát nemůžeme, jen kytič-
ku květů na Tvůj hrob položíme a svíčky zapálíme…  
Dne 24. dubna by pan ludvík GloseR oslavil 87 let. 
S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Ludvík a dcera 
Hana s rodinami.

Dne 24. dubna by se dožil 90 let náš dědeček, pan  
josef fIlíPek a zároveň jsme si dne 19. března při-
pomněli již 14 let, co nás opustil. S láskou a vděčností 
vzpomínají vnučky Barbora a Vendula s rodinami.

Dne 26. dubna uplyne již 8 let od chvíle, co nás navždy 
opustil pan jaroslav Zálešák. Stále vzpomínají 
manželka Bohumila a dcera Silvie.

Dne 29. dubna uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil 
pan Bohumil dudA. S láskou vzpomínají dcera a syn 
s rodinami.

Dne 2. května uplyne 25 let, kdy od nás 
navždy odešel náš tatínek, dědeček a pra-
dědeček, pan Antonín válek z Kvítko-
vic. V únoru to bylo 11 let, kdy nás opustila 
i naše maminka, babička a prababička, paní  
ludmila válková. Na své milované 

rodiče vzpomínají dcery Jarmila, Ludmila a syn Antonín s rodinami.

Dne 2. května si připomeneme 2. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček, pan jan BlATA, který 
by se 7. března dožil 85 let. S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Jana s rodinou.

Dne 4. května uplyne smutný rok od úmrtí naše-
ho tatínka, dědečka a pradědečka, pana josefa  
GABRhelíkA. Stále vzpomínají děti s rodinami.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.

Dne 4. května uplyne již 10 let ode dne, kdy nás navždy 
opustil pan václav něMeC. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, syn, rodina. Děkujeme za tichou 
vzpomínku.

Dne 10. února uplynuly 3 roky, co nám odešla naše  
drahá maminka, paní Anna hRnČIříková. 
Dnes, 18. dubna, by s námi oslavila své 85. narozeniny. 
Ale vše je jinak a my můžeme jenom s láskou vzpomí-
nat. Za tichou vzpomínku těch, co ji znali, děkuje dcera 
Štěpánka s celou rodinou.

Vzpomeňte, moji milí, měl jsem vás všechny rád, já učinil 
poslední krok na cestě, odkud není návratu. 
Dne 17. března jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí 
pana jaroslava PokusY. S láskou stále vzpomínají 
maminka Zdenka a sestra Světlana s rodinou.

Díky za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, který jsi 
pro náš žila. Dne 28. března uplynuly již 4 roky, kdy nás 
navždy opustila moje manželka a naše maminka, babič-
ka a prababička, paní jaroslava BRáZdIlová. S lás-
kou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 31. března by se dožil 68 let pan jan BínA. Dne 
12. dubna jsme si připomněli 5 smutných let od jeho 
úmrtí. S láskou vzpomínají manželka Dagmar, dcery 
a syn s rodinami, vnoučata a sestra Jaroslava s rodinou.

Dne 1. dubna uplynulo osm let od úmrtí naší drahé ba-
bičky, maminky a manželky, paní Marie lukáČové. 
S láskou vzpomínají manžel, synové a vnučka. Za tichou 
vzpomínku děkujeme všem jejím přátelům, známým 
i žákům.

Dne 3. dubna uplynul smutný rok, co nás opustila 
moje drahá maminka, paní Anna ToMánková.  
Vzpomeňte se mnou, syn Milan.

Dne 5. dubna uplynulo již 15 let od chvíle, co nás 
opustila naše milovaná maminka, babička, paní  
ludmila dokouPIlová. Všem, kteří vzpomenou 
s námi, děkuje manžel Oldřich, dcera Renata a syn Old-
řich s rodinami.

Dne 5. dubna jsme si připomněli 13. výro-
čí úmrtí paní elišky uRBAnCové a dne 
26. dubna vzpomeneme 26. výročí úmrtí 
pana Rudolfa uRBAnCe. S láskou 
vzpomínají dcery Jana, Helena a Milena 
s rodinami.

Dne 6. dubna uplynulo 16 let ode dne, kdy nás opusti-
la naše maminka a babička, paní dáša TIhelková. 
S úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 8. dubna jsme si připomněli 11. výročí úmrtí slečny 
Moniky kRAČInové. Za tichou vzpomínku děkuje 
celá rodina.

Dne 12. dubna by se dožil 80 let pan karel PoloMík. 
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s ro-
dinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. uměl jsi pomoci, potěšit 
i rozesmát. Dne 12. dubna uplynulo 7 smutných let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a bratr, pan josef koRYČánek z Tlumačova. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manžel-
ka Jindřiška s celou rodinou a sestra Marie s manželem.

Dne 13. dubna uplynuly dva roky, co nás nenadá-
le opustila naše maminka a babička, paní Božena  
MRhálková. Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte 
s námi. S láskou synové Miroslav a Jaroslav, vnoučata 
Michal, Monika, Leonka, Karel, Irenka a ostatní příbu-
zenstvo. Maminko, děkujeme Ti!

To, že čas hojí rány, je jen pouhé zdání. V srdci zůstává 
bolest a vzpomínání. Dne 14. dubna jsme si připomněli 
1. výročí úmrtí paní Terezie TAlAfové. Za celou ro-
dinu vzpomíná manžel Alois a synové s rodinami.

Dne 15. dubna by se dožil 90 let náš 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
Miroslav BARTošík a 13. června by 
také oslavila 90. narozeniny naše mamin-
ka, babička a prababička, paní františka  
BARTošíková. Kdo jste je znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují dcery Mi-
roslava, Dagmar a syn Jiří s rodinami.

sPoleČenská kRonIkA

BlAhoPřání

InZeRCe

společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/osoba. 
Podklady a platby přijímá pracovnice Městského infocentra, Otro-
kovická BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod., So 8-12 hod.

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

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 luxusní mezonetový 
byt 5+kk s prostornou terasou 
a balkonem 70 m2, dvě koupelny, 
celková výměra 198 m2, v klidné 
lokalitě – Baťov. K bytu patří 
sklep, garáž. Tel. 604 319 591, 
739 574 408, bez realitky.
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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

 728 478 202
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Prodám novou líheň, 1700 
Kč. Tel.: 733 483 672.

Prodám zděný byt 2+1 v Otro-
kovicích, ul. Olbrachtova, 62m2, 
nová plastová okna, balkon, 
dva sklepy. RK nevolat. Cena 
890 tisíc Kč. Tel.: 737 123 558

koupím v Otrokovicích byt 
2–3+1, balkon výhodou. Tel.: 
721 074 890.

Dne 8. května 
si připomeneme  
1. výročí úmr-
tí paní Anežky 
GÄRTneRové. 
Vzpomíná rodina.



„Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory za ty lesy –
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.“

Toto i různá jiná říkadla a pís-
ně mohl zaslechnout nejeden 
občan či návštěvník Otroko-

vic, který se v úterý 18. břez-
na dopoledne nacházel poblíž 
centra města či lávky přes 
řeku Dřevnici. Děti ze základ-
ní školy praktické a speciální 
v Otrokovicích se totiž lou-
čily se zimou, a symbolicky 
tak vítaly jaro prostřednictvím 
starého slovanského zvyku 

vynášení Moreny. Figuru, jež 
představuje končící zimu, si 
žáci i letos sami vyrobili a vy-
zdobili. Poté byla slavnostně 
vynesena z budovy školy 
a veselým průvodem za do-
provodu zpěvu při kytaře do-
pravena až k řece Dřevnici, 
kam byla po svém zapálení 
vhozena. 

Názvem Morena či Morana 
byla původně označována slo-
vanská bohyně smrti a během 
Národního obrození se tento 
název přetavil v personifika-
ci nejen smrti jako symbolu 
konce, ale také zimy. Názna-
kovým vynesením oné smrti 
pak nastává konec zimního 
období, a může tak začít zá-
zrak probouzení jarní přírody.

Přestože tento rituál byl pro 
mnohé přihlížející velmi ne-
obvyklým zážitkem, pro žáky 
naší školy je již tradiční pří-
jemnou součástí výuky.
 Bc. štěpánka koPlíková, 
 učitelka, ZŠp a ZŠs

OtrOkOvické
nOviny10

Nikomu v Otrokovicích asi není 
nutné připomínat, že si v letošním 
roce připomínáme 120 let od zalo-
žení firmy Baťa a 100 let od naro-
zení „Tomíka“ alias Tomáše Bati 
juniora. Jméno Baťa je neodmys-
litelně spojeno s naším regionem, 
městem i naší školou.

Připomeňme, že rychlý rozvoj 
Baťových závodů ve 30. letech 20. 
století vedl Tomáše Baťu k roz-
hodnutí koupit od napajedelské 
hraběnky část pozemků (převážně 
močálů) mezi Dřevnicí a Moravou. 
Zde pomocí inovativní metody 
splavování zeminy z kopce Tresné-
ho zvýšil úroveň terénu o několik 
metrů. Na získaném prostoru začal 
budovat další objekty své zlínské 
firmy (pomocné závody a leteckou 
výrobu). V dalších letech na území 
někdejších močálů vyrostla moder-
ní průmyslová čtvrť – Baťov. Na její 
funkcionalistické podobě se vý-
znamně podílely takové osobnosti 
české architektury jako např. F. L. 
Gahura a Vlad. Karfík.

Díky zvýšení počtu obyvatel pře-
stala dosavadní škola v Otrokovi-
cích stačit. Proto přišla 12. července 
1935 firma Baťa s návrhem postavit 
na Bahňáku svým nákladem novou 
školní budovu. Ihned začala s vý-
stavbou areálu a 15. prosince téhož 
roku byla otevřena budova obecné 
školy pro žáky pěti tříd. Koncem 
roku 1938 pak předala firma Baťa 
k užívání školské správě další no-
vou pětietážovou školní budovu 
(v dnešní Mánesově ulici). Plán 
školní budovy vypracoval architekt 
Vladimír Karfík, který plně přihlédl 
k požadavkům a připomínkám V. 
Konvičky, prvního ředitele školy. 
Spojením odborných názorů archi-
tekta a pedagoga vznikla nejmo-
dernější škola ve zlínském okrese. 
Pokusná obecná měšťanská škola 
(dr. E. Beneše) v Otrokovicích-Ba-
ťově se pod vedením ředitele Kon-
vičky vyvíjela nezávisle na Zlíně 
a během několika let se vypraco-
vala na jedno z nejpřednějších míst 
mezi pokusnými školami v ČSR.

My z Mánesky se proto také 
k oslavám připojujeme. Rádi vyu-
žíváme nabídky města, které zajiš-
ťuje pro naše žáky návštěvu Baťovy 
vily a Baťova institutu a poctivě se 
připravujeme na červnové soutěžní 
matiné. Sami jsme také vymysleli 
celou řadu akcí spojených s oslavou 
výročí. Velmi pozitivní ohlas mezi 
žáky vyvolala vědomostní soutěž, 
kterou pod názvem Značka Baťa 
vyhlásil ředitel školy Mgr. V. Pod-
zimek. Každý týden žákům před-
ložíme sadu otázek s baťovskou 
tématikou. Odpovědi na ně mohou 
hledat na našich webových strán-
kách a na každý týden obměňované 
nástěnce v 1. patře hlavní budovy. 
Prioritně je soutěž cílena pro žáky 
II. stupně, proto nás mile překvapil 
zájem mladších žáků, kteří se v za-
pojení do soutěže doslova předhá-
nějí. Součástí soutěže jsou i pravi-
delné relace ve školním rozhlase.

Dále nás čekají akce dlouhodobé 
i jednorázové. K těm dlouhodoběj-
ším patří celoškolní literární soutěž 
na téma „Bota“, celoškolní soutěž 
o nejstarší a nejzajímavější botu 
s příběhem (o jejímž vítězi budou 
hlasovat žáci školy), výtvarná sou-
těž pro žáky 1. stupně či žáky z ani-
mací připravovaný film o baťovské 
architektuře. Na pátky 2. a 8. květ-
na chystáme celoškolní projektové 
dny, jejichž pojítkem bude téma 
Baťa. V rámci těchto hodin budou 
např. žáci 2. stupně s tématem Baťa 
a Baťov seznamovat žáky 3. až 5. 
ročníku, pro prvňáčky a druháč-
ky připravujeme sportovní hrát-
ky na téma Bota. Vrcholem bude 
společná fotografie všech žáků 
a zaměstnanců školy seřazených 
ve tvaru boty a rádi bychom na vý-
let Baťovým kanálem.   

Jako pedagogy nás velmi těší, že 
si žáci uvědomují velikost člověka, 
který výrazně ovlivnil život našeho 
regionu, a jsme rádi, že právě naše 
škola patří mezi významné odkazy 
baťovské tradice.  

 Mgr.  Marek kRYškA, 
 učitel dějepisu, ZŠ Mánesova

Baťovo výročí na Mánesce

školáci se rozloučili se zimou

Vzhledem k tomu, že se už nyní 
těšíme na naše budoucí prvňáč-
ky a chceme jim s nástupem 
do školy pomoci co možná nej-
více, přípravili jsme pro ně a pro 
jejich rodiče osmitýdenní kurz, 
jehož hlavním cílem je vytváření 
a posilování pracovně-volních 
návyků a všeobecný rozvoj dětí.
Této nabídky využilo celkem 
deset rodičů, kteří nyní se svými 
předškoláky vždy jedenkrát týd-
ně dochází do školy na setkání, 
na kterých společně rozvíjíme 
slovní zásobu, paměť i pozor-
nost, procvičujeme poznávání 

barviček, rozvíjíme základní po-
četní dovednosti a spoustu dal-
ších věcí. Veškerá procvičování 
probíhají formou hry, takže děti 
častokrát ani nemají pocit, že 
by se něčemu učily. Vzhledem 
k tomu, že jsou po celou dobu 
přítomni i rodiče, mohou oni 
sami pozorovat vývoj doved-
ností svého dítěte, jeho začleně-
ní do kolektivu a rovněž mohou 
naučené postupy s dítětem pro-
cvičovat i doma. Kurz probíhá 
pod vedením psycholožky, ale 
proto, aby si děti uvědomily, že 
i starší děti mohou být jejich ka-

marádi a pomocníci, na každém 
setkání pomáhají i žáci devátého 
nebo osmého ročníku.

Mezi jednotlivými setkáními 
dostávají děti hravé domácí úko-
ly, díky kterým je jejich rozvoj 
neustálý a díky kterým si děti 
postupně zvykají na školní re-
žim. Všechny děti jsou velmi 
šikovné a snaživé a věřím, že se 
už všichni těší do školy alespoň 
stejně tak, jako se my těšíme 
na ně.
Mgr. Alžběta BARoňová, 
 školní psycholožka 
 ZŠ TGM otrokovice

Těšíme se do školy – kurz pro předškoláky a jejich rodiče

fenomén Baťa

Žijeme v období změn, kte-
ré výrazně ovlivňují způsoby 
výuky ve všech vzdělávacích 
institucích. Dnešní mládeži už 
nestačí jen sedět celé dopoledne 
v lavicích a pasivně naslouchat 
učitelům. Pryč je doba, kdy jsme 
se učili nazpaměť kvanta teore-
tických frází a pouček a v prak-
tickém životě jsme je nedoká-
zali použít. Naše škola se proto 
zapojila do projektu Mentoring 
a peer learning jako cesta rozvoje 
profesních dovedností a kolegiál-
ní podpory uvnitř školy. Projekt 
spočívá v postupném prohlubo-
vání profesních kompetencí uči-
telů a zdokonalování výukových 
metod. Úspěšný mentoring je 
součástí vzdělávání nejen v rámci 
školy, ale i mimo ni. Máme-li vy-
tvářet podnětné prostředí pro uči-
tele a žáky, musíme cítit podporu 
rodičů a spolupracovat s nimi.

 Každá změna s sebou nese ur-
čitá úskalí. Člověk se nerad mění, 
má rád zavedené a to svoje jisté. 
My jsme se však rozhodli odpou-
tat se od zažitého a vrhnout se 
do změn, které mají za cíl zkvalit-
nění výuky a zvýšení zájmu žáků 
o učení a o rozvoj své osoby. Žáci 
tak budou moci porovnat vyučo-
vání, kdy jen pasivně sedí a po-
slouchají a kdy naopak mají mož-
nost se sami aktivně do činnosti 
v hodinách zapojit. Tento moder-
ní způsob získávání vědomostí 

a dovedností prolamuje bariéru 
nezájmu o nabývání jakýchkoliv 
nových informací a podporuje 
žáky v procesu učení. Peer men-
toring je založen na vzájemném 
podporování učení žáků mezi 
sebou. Spolu s mentoringem je 
to proces, který vede ke zvýšení 
kvality a efektivity učení. 

Jsme přesvědčeni, že změny 
přístupu k učení jsou nutné. Po-
silují kamarádské vztahy mezi 
žáky, učí je zvýšenou měrou pod-
porovat slabší spolužáky a dávají 
prostor těm, kteří by se v opač-
ném případě nemohli realizovat. 
J. A. Komenský řekl, že kdo učí 
jiné, učí sám sebe. V duchu této 
myšlenky jsme otevřeni kolegům 
z ostatních škol, které mentoring 
zaujal. 

A jak vypadá peer mentoring 
v praxi? V hodině fyziky pracují 
šesťáci ve skupinkách, do kterých 

byli náhodně rozlosováni. Spo-
lečně plní úkoly, všichni ve sku-
pině si vzájemně pomáhají.  Pod-
porují jeden druhého. Tady jsou 
ohlasy některých z nich: „Jen 
s odhadem hmotnosti kovového 
válečku jsme se trochu sekli,“ 
slyším sebehodnocení vzdálené 
skupiny. Trochu? Někteří i o celý 
kilogram! Ale nevadí. „Na srazu 
po třiceti letech budeme mít nač 
vzpomínat,“ ozývá se z předních 
lavic.  „Přemlouváme paní uči-
telku, aby nám nachystala další 
takovou hodinu. Budeme převá-
dět jednotky, budeme zase balit a 
vážit pomyslný kufr. A klidně i na 
známky. Po dnešní zábavné hodi-
ně si může paní učitelka natréno-
vat psaní samých jedniček. Jinou 
známku psát do žákovských urči-
tě nebude.“

 Ing. Pavlína PTáČková, 
 vyučující ZŠ Trávníky

v Základní škole Trávníky se učíme navzájem
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V letošním roce si připomínáme 
ve městě Otrokovice významná 
výročí 100 let od narození Tomá-
še Jana Bati a 120 let od položení 
základů firmy Baťa. Město Otroko-
vice, které bylo ve třicátých letech 
minulého století činností Baťovy 
rodiny silně ovlivněno, se rozhod-
lo přihlásit k těmto významným 
událostem několika akcemi reali-
zovanými v průběhu roku 2014. 
Na všechny níže uvedené jste sr-
dečně zváni.
Besedy letem světem historií fir-
my Baťa
Mgr. Věra Kramářová, kronikář-
ka města Otrokovice u příležitosti 
baťovských výročí připravila pre-
zentaci, která seznamuje s rodo-
kmenem rodiny Baťa, historií firmy 
i s již uskutečněnou výstavou „Ba-
ťova města“. Zájem o kronikářské 
besedy je velký, přičemž vůbec prv-
ní besedy se měli možnost účastnit 
klienti Senioru A již v měsíci břez-
nu. Další termíny besed jsou naplá-
novány na 22. dubna v 15.30 hodin 
v Klubu důchodců Kvítkovice a 6. 
května v 15 hodin v Klubu důchod-
ců Trávníky a všichni zájemci jsou 
na ně srdečně zváni. 
letem světem s firmou Baťa aneb 
Zábavný večer ve stylu nikdo 
není dokonalý
Pro veřejnost připravujeme na pá-

tek 6. června od 17 hodin zábavný 
večer typu „Nikdo není dokonalý“. 
Večer reflektující významná ba-
ťovská výročí se bude odvíjet jako 
beseda s hosty doplněná otázekami 
vztahujícími se k rodině a firmě 
Baťa. Návštěvníci budou mít mož-
nost dozvědět řadu zajímavostí, 
o nichž se běžně v knihách nedo-
čtou. Součástí programu bude také 
hudební vystoupení. Vstup na akci 
je zdarma.
komentované prohlídky města
Jeden z víkendových dnů v červnu 
až září připravujeme pro veřejnost 
cyklus poznávacích okruhů, které 
účastníky obohatí o poznatky ze 
světa architektury a zajímavosti 
z historie města. Účastníky putová-
ní provedou vybraní řečníci, kteří 
k dané oblasti mají co říct. Jedním 
z okruhů účastníky provede kunst-
historička Klára Eliášová, která se 
loni zapojila do akce Den architek-
tury a představovala účastníkům 
místní architekturu. Trasy se sna-
žíme tematicky zaměřit na oblasti, 
kterým byla věnována nemalá po-
zornost, např. veřejné stavby. 
odborný seminář Baťa – obuv-
ník či génius? 17. září, Otrokovic-
ká BESEDA 
koncert Melody Makers
17. září v 19 hodin, Otrokovická 
BESEDA   (red)
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Kušisté z celé České republiky 
se sjeli do Otrokovic do měst-
ské sportovní haly na Baťově, 
aby během dvou dnů porovnali 
přesnost na mušce a rozhodli 
o národním mistru. V soutěži 
družstev závody nejlépe sed-
ly Kostelci na Hané. Jejich 
družstva se umístila na prvním 
a třetím místě. Stříbro si od-
vezla Opava. Přesto, že se ot-
rokovický tým drží dlouhodobě 
na předních místech soutěže, 
o víkendu jej provázela smůla. 

„Do závodu jsem vstupova-
la s nadějí na získání cenných 
kovů. Bohužel mě zradilo vlast-
ní vybavení, když se mi po půl 
hodině soutěže zlomil luk při 
natahování tětivy. Tím pádem 
jsem nemohla pokračovat v zá-
vodu a musela jsem odstoupit. 
Nastřílené body samozřejmě 
chyběly v hodnocení celého 
družstva,“ litovala kušistka 
oddílu polní kuše TJ Jiskra Ot-
rokovice Kateřina Štětkářová. 
Polní kuše je vyráběna na za-
kázku a musí být zhotovena 

z velmi pevných a pružných 
materiálů, protože při natažení 
tětivy je zátěž jejích ramen při-
bližně 43 kilogramů. 

Také v jednotlivcích zazá-
řili členové oddílu z Kostelce 
na Hané, kteří obsadili prv-
ní místa v kategoriích kadeti 
(do 18 let) – Andrés Lukáš, 
muži – Nedělník Jan a ženy – 
Nedělníková Hana. V kategorii 
junioři (18–21 let) si zlato od-
nesl domácí Krejča Jan a v se-
niorech opavský Václav Losert.  
„Ve sportu je kromě kvalitní 
přípravy potřeba také štěs-
tí, které domácím družstvům 
tentokrát moc nepřálo. V jed-
notlivcích si ale skóre zlepšili 
a mohou se pyšnit juniorským 
mistrem. Důležité však je, že se 
organizátorům podařilo uspo-
řádat velmi pěkné závody, při 
kterých vládla přátelská atmo-
sféra a všichni účastníci si je 
společně užili,“ uvedl starosta 
Otrokovic Jaroslav Budek, kte-
rý nad mistrovstvím převzal zá-
štitu.  (kš)                                           

smůla při MČR ve střelbě z polní kuše: prasklý luk 

Zlatý krejča. člen oddílu polní kuše TJ Jiskra otrokovice Jan 
Krejča,  vítěz v kategorii juniorů.  foto: archiv mistrovství ČR

Prestižní mezinárodní soutěže 
v gymnastickém, step, dance 
a team aerobiku Czech Aerobic 
Open 2014 se úspěšně účastni-
la také Otrokovičanka Barbora 
Karlíková. Ze soutěže si odvezla 
zlato a třikrát bronz.

Czech Aerobic Open, který 
byl zároveň mistrovstvím ČR, se 
konal za rekordní účasti více než 
sedmi set sportovců z dvanácti 
zemí. 

Loňská mistryně ČR v ka-
tegorii 12–14 let, otrokovická 

Barbora Karlíková, závodnice 
ASC Zlín, poprvé startovala 
za juniory 15–17 let a v konku-
renci 31 mezinárodních závodnic 
se vůbec neztratila. V semifiná-
le Czech Aerobic Open 2014, 
které bylo zároveň i Mistrov-
stvím České republiky 2014, 
získala titul druhá vicemistryně 
ČR 2014. Vítězkou se stala její 
týmová kolegyně Tereza Pekár-
ková.  Do mezinárodního finále 
Open 2014 postupovala jako 
třetí z ČR. Sestava se jí vydařila 

a obsadila krásné 3. místo. Ví-
tězkou se stala  Darya  Subotina 
z Ukrajiny, druhá byla Ruska 
Anna Medvedeva.

V juniorské kategorii Group s 
kolegyněmi z ASC Zlín Terezou 
Pekárkovou, Barborou Trombí-
kovou, Martinou Nedbálkovou 
a Kateřinou Bielenou získala 
Barbora titul mistryně ČR 2014, 
v mezinárodním závodě bronzo-
vou medaili. Vítězkami se staly 
závodnice z Ukrajiny, druhou 
příčku vybojovala Itálie.   (red)

Barbora  karlíková slaví mezinárodní úspěch v aerobiku

Tenisté Jiskry Otroko-
vice na začátku května 
vstoupí do své druhé se-
zony ve druhé lize. Loni 
jako nováček skončili 
na skvělém 2. místě 
těsně za postupujícím TC Brno B. V týmu se 
podařilo udržet klíčové hráče, dokonce došlo 
k posílení, a tak lze znovu očekávat atak před-
ních pozic.

Vloni třetí nejlepší sportovní kolektiv města 
by chtěl navázat na úspěšnou loňskou sezonu. 
Tým nikdo neopustil, naopak po jednoroční 
pauze Jiskru posílí Kateřina Sisková z Olomou-
ce, bývalá 58. hráčka světa, která za tři roky 
předchozího účinkování v klubu nepoznala 
hořkost porážky. Další posilou je Daniel Orlita 
z Prostějova, absolutní evropská špička do 16 
let.  „Podle soupisky budeme patřit k favoritům 
soutěže, ale samozřejmě tým je tvořen převážně 

ze starších hráčů, na které 
doléhají častěji zdravot-
ní trable, tak uvidíme, 
zda se nám vyhnou a jak 
ve vyrovnané soutěži 
osmi týmů nakonec uspě-

jeme,“ říká s respektem týmová jednička Sta-
nislav Nebojsa. Kromě něj, bývalých českých 
reprezentantů Michala Tabary, Radky Bobkové 
a již zmíněných posil jsou členy základní se-
stavy Karolína Vlachová, Jaroslav Dlabač, Jan 
Přehnal a David Vychytil. „Začínáme prvním 
domácím zápasem 3. května. Utkání hrajeme 
vždy v sobotu v 10 hodin na Baťově. Byli by-
chom rádi, kdyby si fanoušci udělali příjemný 
den a našli si čas na kvalitní tenis a podpořili 
nás. Druhá liga má už velmi kvalitní úroveň 
a vidět hráče, kteří bojovali s Agassim, Ivaniše-
vičem, Capriatiovou a dalšími by mohlo být zá-
žitkem,“ dodává Nebojsa.                           (sne)

Tenisté jiskry chtějí patřit ke špičce druhé ligy
doMáCí ZáPAsY 

3.  května Jiskra - TK Slavia Orlová
24. května Jiskra - ŽLTC Brno
14. června Jiskra - Tenis Hill Havířov                                                                     

házenkářky mají téměř jisté stříbro

Domácí zápas se slavií b ze dne 23. března nedopadl pro otrokovičanky dobře, prohrály 28:31. 
Díky vítězství se drží jistěji na špici pražanky.   foto: Anna novoTná 

Vše nasvědčuje tomu, že se 
otrokovické prvoligové há-
zenkářky mohou tuto sezo-
nu těšit na stříbrnou medaili. 
A kdyby nezaváhaly v rozho-
dujícím domácím zápase s líd-
rem tabulky Slavií B, mohly 
ochutnat sladkost naprostého 
vítězství. V čele tabulky je 
právě Slavia, Otrokovice byly 
po minulém víkendu o bod 
druhé.

„V osmé minutě utkání se 
Slavií jsme vedli o dvě bran-
ky. Pak však převzaly otěže 
do svých rukou mladé Slávist-
ky. Kritických bylo posled-
ních 8 minut prvního poloča-
su, kdy nám soupeř odskočil 
na rozdíl pět branek, což se 
ukázalo pro vývoj střetnutí 
jako rozhodující,“ konstatoval 
trenér Štefan Boršický.

Ve 22. minutě druhé půle 
Otrokovičanky dokonce o jed-
nu branku vedly, ale nezvládly 
koncovku a tím pádem si body 
odvezly soupeřky.

Ženy si v následujících zá-
pasech poradily jak s Kuno-
vicemi (27:19), tak s DHK 
Olomouc (35:28). Tento zápas 
se kvůli obsazení haly na Štěr-
kovišti konal v Městské spor-
tovní hale, ovšem i přes netra-
diční místo nabídl divákům 
házenkářský zážitek.  „Pokud 
hráčky i ve zbývajících dvou 
zápasech podají stejný výkon, 
budeme na závěr slavit lepší 
umístění v 1. lize než v loň-
ské sezoně, kdy jsme skončili 
na třetím místě,“ poznamenal 
trenér Štefan Boršický. Tým 
Slavie B má před sebou dva 
zápasy, a pokud neklopýtne, 

bude se těšit z absolutního ví-
tězství právě on. Otrokovice 
se utkají ještě s Baníkem Most 
a s Vršovicemi. Zápas s Mos-
tem se uskuteční v sobotu 26. 
dubna od 17 hodin ve sportov-
ní hale na Štěrkovišti. Posled-
ní utkání sehrají o týden poz-
ději v pražských Vršovicích. 
„V případě, že naše děvčata 
vyhrají obě utkání a Slavia 
prohraje v zápase s loňským 
vítězem HC Plzeň, mohla by 
dokonce dosáhnout na 1. mís-
to,“ podotkl Boršický.

Nespornou oporou týmu  
a zároveň tabulkově nejlepší 
střelkyní 1. ligy je otrokovická 
Julia Dolečková.  „Věříme si, 
že to zvládneme jak v domá-
cím zápase, tak i venku,“ říká 
k následujícím dvěma zápa-
sům. Anna novoTná

O.S.

sk Baťov 1930 – ženy
pořádají 

náBoR 
jsi holka? Baví tě fotbal? 

Chceš být fotbalistkou?

je ti 14 let a více? 

         Tak neváhej a přijď mezi nás!

           náborové tréninky jsou každé 

            úterý od 16.30 a čtvrtek od 17 hod.

                 Tylova 727, 765 02 otrokovice        
www.skbatov.cz

https://www.facebook.com/skbatov1930zeny?ref=ts&fref=ts



„V zásadě podle již známého re-
ceptu, ale s jinými ingredience-
mi. Rádi bychom se vrátili více 
k počátkům, kdy Otrokovický 
in-line pohár byl hlavně rodin-
ným závodem a nešlo vždy jen 
o výsledky,“ tak by rád viděl 
hlavní pořadatel závodu Marcel 
Nemček letošní, už osmý ročník 
Otrokovického in-line poháru 
(OIP). Letos se proto chtějí po-
řadatelé ze Speedskating clubu 
Otrokovice zaměřit především 
na děti. 

Ty pojedou víceboj na třech 
tratích. Rozdíl bude ale oproti 
minulým ročníkům v tom, že 
se pojedou u dětí víceboje dva: 
jeden s označením FITNESS 
a druhý SPEED. Snahou je od-

dělit závodníky od „nezávod-
níků“. „Uvidíme, jestli se nám 
podaří nalákat děti ze škol, což 
je náš cíl,“ přeje si Nemček. 

Od kategorie juniorů B a star-
ší se pojede jen samostatně 
hodnocený závod na 200  m 
a půlhodinovka. Dvoustovka 
se pojede jednotlivě, čas bude 
přepočítán dle věkového koe-
ficientu. „U krátkých tratí lze 
tuto atletickou veteránskou me-

todu určování celkového pořadí 
úspěšně využít, o tom jsme pře-
svědčeni, u delších tratí to je tro-
chu problém, uznáváme. Zna-
mená to, že vítězem 200  m trati 
se může stát klidně padesátník,“ 
vyzdvihl pořadatel. U půlhodi-
novky bude hodnocení klasické 
dle kategorií, jak známe – ju-
nioři B, A, senioři, masters 30, 
40 a 50+. Nebude chybět závod 
pro ty nejmenší na odrážedlech. 
Vedle závodu rodinných štafet 
i závod týmových štafet, tedy 
oddíl proti oddílu.  „Zveme di-
váky a také in-line bruslaře, kte-
ří jinak závody nevyhledávají. 
V in-line poháru jde o zábavu, 
poznáte partu dobrých lidí,“ do-
dal Nemček.  (ano)

Otrokovičtí veteráni si vyjeli 
do pražské Stromovky na halo-
vé přebory ČR. Počasí se nevy-
dařilo, což bylo složité zejména 
pro Zdeňku Plesarovou (kate-
gorie nad 55 let), která musela 
své hody absolvovat venku, 
aby si vyzkoušela formu před 
nadcházejícím mistrovstvím 
světa v Budapešti. I tam se bude 
možná muset potýkat s nepřízní 
počasí, protože z hodů se v hale 
bude odehrávat pouze vrh kou-
lí. Zdeňka získala dvě stříbrné 
medaile za kladivo (35,94  m) 
a břemeno (10,95 m), v hodu 
diskem obsadila 4. místo za vý-
kon 23,36  m. Jiří Janoušek, 

taktéž účastník budapešťského 
mistrovství, obsadil 5. místo 
ze všech účastníků chůze na  
3000 m časem 16:47,03 min.

František Tomášek, který už 
oslavil 89. narozeniny a opět 
na tomto mistrovství byl nej-
starším účastníkem, běžel 60  m 
za 14,18 s, do dálky skočil 
216  cm a trojskokem 4,66  m. 
Na medaili sice nedosáhl, ale 
ve své kategorii opět vyhrál. 
Další jeho soupeři ho nedoká-
zali porazit a když běžel 60 m, 
provázel ho potlesk celé haly. 

Petr Gybas (kategorie nad 65 
let), který pro zranění původ-
ně nechtěl startovat a do Pra-
hy vycestoval jen jako trenér 
Františka Tomáška, se přece jen 
zapojil do soutěže, aby celý den 
jen nechodil kolem doskočiště. 
Nakonec i jemu závod vyšel 
a přivezl si 3 medaile. V běhu 
na 60  m se časem 8,82 s. dostal 
na bronzovou pozici, přestože 
v této disciplíně startovalo 42 
závodníků. Úspěšněji si vedl 
ve skoku dalekém (456  cm) 
a v trojskoku (9,91 m), z obou 
těchto skokanských disciplín si 
přivezl zlato. 

Přejeme tedy našim závod-
níkům (třetí účastník je Urban, 
který se MČR nezúčastnil), aby 
se jim v Maďarsku dařilo, i když 
tam medaile visí hodně vysoko, 
podle startovní listiny tam bude 
hodně vysoký počet závodníků. 
 Milena MARČíková

OtrOkOvické
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startuje osmý ročník otrokovického in-line poháru

veteráni opět s medailemi

Zdeňka plesarová absolvovala 
hody kladivem venku.  
 foto: M. ZíTová  
 www.videaatletika.rajce.net

Po loňské úspěšné premiéře 
chystají i na letošní květen 
v sokolovně cvičení na ob-
rovském nafukovacím ko-
berci airtracku. Akci pořádá 
TJ Jiskra Otrokovice, odbor 
SPV. Upřesněné hodiny pro 
veřejnost najdou zájemci 
na stránkách www.sokolov-
naotrokovice.cz a FB Soko-
lovna Otrokovice a také ná-
stěnkách.     (red)

v sokolovně si zaskáčou na nafukovacím koberci

diskuse s trenérem vrbou lákala

Trenér české fotbalové reprezentace Pavel Vrba byl hostem be-
sedy, jejímiž posluchači byli jak profesionální či amatérští fot-
balisté, tak i fanoušci tohoto sportu.  Příležitost vidět jej naživo 
využilo na dvě stě lidí. Úspěšný klubový trenér převzal českou 
reprezentaci od 1. ledna. Čeká ho mnoho důležitých úkolů. „Mo-
mentálně je to hodně o sledování. V první části jsem se jezdil 
dívat do zahraničí, protože naše liga měla pauzu. Teď už je to 
o ligových utkáních, každý víkend je vidíme tři. Přesvědčuje-
me se o tom, jestli někteří hráči z české ligy opravdu mají na to, 
aby v reprezentaci byli. Samozřejmě je to i o kontaktu s hráči. 
Posíláme jim sestřihy ze zápasů, bavíme se o tom, co je dobře 
a špatně. Zatím je to hlavně o manažerských věcech. Sportovní 
vrchol nás čeká. Na konci května odehrajeme přípravné utkání 
s Finskem, na začátku června s Rakouskem v Olomouci. V září 
naskočíme na dlouhodobější srazy, kdy spolu budeme sedm až 
osm dnů. Vrcholit to bude 9. září, kdy začíná kvalifikace doma 
s Holandskem,“ nastínil nejbližší plány. Záznam setkání najdete 
na www.kfszlin.cz (red), foto: Michal kRAToChvíl 

Panteři skončili těsně před medailovými branami

loučení se sezonou. Možná byli v tu chvíli zklamáni, zažili však zatím nejlepší sezonu. po všechny 
zápasy je provázeli věrní fanoušci, kteří jim poděkovali i 30. března.  foto: Michal kRAToChvíl
Otrokovičtí florbalisté mají 
za sebou mimořádně úspěšný 
rok. Probojovali se až do se-
mifinále extraligy, ve kterém 
podlehli patnáctinásobnému 
mistru Tatranu Střešovice 4:0 
na zápasy.  

V semifinále extraligy měli 
otrokovičtí Panteři před sebou 
těžký oříšek. Postavit se muse-
li historicky nejúspěšnějšímu 
týmu české nejvyšší florbalo-
vé soutěže. V prvním utkání 
Panteři dlouho vedli a Tatranu 
trvalo téměř celý zápas, než se 
mu podařilo protlačit míček 
za záda Radovana Michajlo-
viče a obrátit hru ve svůj pro-
spěch. Střešovicím se ovšem 
dařilo i v dalších utkáních. 
V domácí hale na Štěrkovišti 
byli Panteři tlačeni vpřed skvě-
lými fanoušky, kterých se v so-
botu sešel rekordní počet a ani 

v neděli nenechali svůj tým 
bez bouřlivého povzbuzování. 
Na hrací ploše to jiskřilo a Pan-
teři, i když nevyhráli, ukázali, 
že patří mezi špičku českého 
florbalu. 

„Trošku mě mrzí, že na zá-
věr jsme Tatran potrápili tak 
málo. Že jsme je alespoň jed-
nou dvakrát neporazili. Bo-
hužel jsme měli smůlu v kon-
covce, dali jsme strašně málo 
gólů. Nemyslím si, že bychom 
byli málo aktivní. Těch zakon-
čení jsme měli spoustu, ale je 
pořád ještě rozdíl v kvalitě 
zakončení a některých dalších 
věcech,“ komentoval trenér 
Panterů Daniel Folta. Zároveň 
ocenil, že ani poslední zápas, 
kdy už byl stav série 3:0, nešlo 
mužstvo do boje se skloněnými 
hlavami. „Dali do toho všech-
no, dali do toho celé srdce. 

Za to jim moc děkuju, stejně 
jako divákům, kteří byli celou 
sezonu nepřekonatelní a v čes-
kém florbalu nemají obdoby,“ 
chválil trenér.

Toho teď čekají analýzy a re-
kapitulace a tým oddech. „Le-
tos se nám podařilo do týmu 
ohromně začlenit mladé hrá-
če, kteří mohli zaskakovat 
i za zkušenější, vznikla skvělá 
parta. Nahoru nás vedl po tak-
tické stránce trenér, také kon-
diční trenér s námi výborně 
pracoval v létě i po celou se-
zonu,“ hodnotil útočník Lukáš 
Petřík. 

Florbalový klub Panthers 
Otrokovice finančně podporo-
valo město, které přispělo také 
na utkání s Tatranem mimo-
řádnou finanční dotací 30 tisíc 
korun. 

 Anna novoTná


