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Vážení spoluobčané, 
když jsem se v sedmnácti letech přestěhovala do otrokovic, byla to doslova dědina – vše se 
teprve budovalo. bydleli jsme v dnešní Hložkově ulici, a já dojížděla do školy a za prací do Zlí-
na. baťa tehdy zaměstnával lidi z širokého okolí – i naše rodina se celá přestěhovala za prací 
z Veselí nad Moravou. napřed jsem při škole lepila krabice na boty ve Zlíně, pak v otrokovicích 
a pak přešla na práce přímo při výrobě bot. pamatuji dobu, kdy se splavoval kopec Tresný a kdy 
od továrního areálu směrem k řece Moravě teprve vznikala obytná část. Dělníkům se tehdy vedlo 
dobře. Museli samozřejmě rychle a kvalitně pracovat, za to si ale mohli domů donést pěknou 
výplatu. Já si při škole vydělávala 120 korun týdně, po škole 140 až 160 korun. Šikovný dělník 
ve výrobě mohl mít ale i 500 korun týdně – a to se daly boty koupit už za 9,90. o práci u baťů byl 
velký zájem – před branami stávalo hodně zájemců o zaměstnání u něj. Jsem vrstevnicí Tomíka 
bati, za pár dní mi bude 100 let. Já ani moje kamarádky jsme si na něj ale ani netroufly pomyslet 
– byl pro nás jakoby z jiného světa. potkala jsem ovšem jak jeho, tak i Tomáše a Jana antonína 
baťu. nezapomenu ani na den, kdy zemřel Tomáš baťa. neměla jsem tehdy směnu, ale podívat se 
na místo pádu letadla museli všichni. Tomáš baťa chodil hodně mezi dělníky, zajímal se o jejich 
práci. určitě je to i tím, že jsem tehdy byla mladá, ale taková doba, jaká byla tehdy, už se nevrátí. 
 Helena Schádková, obyvatelka Charity sv. anežky

  úvodní Slovo

 Podrobný program 
 Otrokovických letních 
 slavností
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oslava baťovských výročí je v otrokovicích v plném proudu

Předtím a potom. Školáci ZŠ Mánesova a členové uměleckého sdružení Rozumění pod vedením Jiřího Holuba vytvořili na škol-
ním hřišti obraz z písku o rozměrech 44 x 36 metrů. Vytvoření obrazu trvalo 9 hodin, spotřebovalo se 11 m3 různobarevného písku.
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letem světem s firmou Baťa. Hosty pořadu, který byl zábavný a poučný zároveň, byli historik 
Zdeněk pokluda, výkonný ředitel nadace Tomáše bati pavel Velev a komik Josef náhlovský.

matiné. Školáci se pilně připravovali, aby zvládli co nejlépe test 
ve školním matiné. nejúspěšnější byla ZŠ Trávníky i díky nejlepšímu 
návrhu reklamního plakátu a scénce z obchodu na baťovské téma. 

Město Otrokovice žije v dobrém slova 
smyslu minulostí. Letos si, stejně jako 
Zlín a další města zbudovaná díky rodině 
Baťů,   připomíná 120 let od založení fir-
my Baťa a také 100 let od narození Tomáše 
Bati mladšího. Už od začátku roku mohou 
lidé navštěvovat besedy věnované feno-
ménu Baťa. Začátkem června přibyl díky 
ZŠ Mánesova a sdružení Rozumění zápis 
do České knihy rekordů za největší obrazec 
z písku, zlínský mrakodrap se zase v květ-
nu pyšnil šálou upletenou v ZŠ Trávníky. 
Školáci se utkali při matiné věnovaném 
Baťům, úspěch měla i beseda Letem světem 
s firmou Baťa. Od června do srpna mohou 
zájemci poznat baťovské bydlení nebo se 
dozvědět, jak tehdy lidé trávili čas po pra-
covní době – a to v cyklu Pojď za Baťou. 
Od 23. června do 7. září je v Městské galerii 
k vidění výstava Baťa a Otrokovice. V září 
oslavy vyvrcholí slavnostním večerem se 
skupinou Melody Makers.  (ano)
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áFinanční či hmotný dar věnovali ti, jejichž loga jsou uvedena na stránce a dále měs-
ta Kelč, Frenštát pod Radhoštěm, Napajedla, Fryšták, obec Topolná, Trnava, Dolní 
Němčí, Restaurace Selská krčma Otrokovice, Autodíly Radek Horák Otrokovice, 
Danuše a Jaroslav Budkovi, Milan a Veronika Plesarovi, Bytové družstvo Trávníky 
Otrokovice, Půjčovna nářadí Vlk, s. r. o. Zlín-Malenovice, Jednota s. d. Zlín, Vinoté-
ka Ing. Jiří Stýblo Otrokovice, knihkupectví nám. 3. května Otrokovice, Naděje Ot-
rokovice, o. s., DDM Sluníčko Otrokovice, Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, 
 a. s., Střední škola oděvní a služeb Vizovice,  Zdena Wasserbauerová, Milena Dufko-
vá, Mgr. Hana Bakalíková, Bc. Silvie Kuzielová, Mgr. Marek Obdržálek, Jana Grá-
fová, Dagmar Kleinová, Soňa Chludová, Jindřiška Řezníčková, Mgr. Gabriela Be-
lantová, Mgr. Barbora Šopíková, Jana Svobodová, Mgr. Lucie Hradilová, Ing. Jana 
Hrabalová, Kateřina Ondřejová, Marta Kotrbová, Martin Karlík, Šárka Konopásková, 
Ludmila Ballošová, Bc. Dana Huslíková, Radoslava Matuzsková, Mgr. Marta Wi-
cherková, Ludmila Králíková, Lenka Zavřelová, Ivana Blachutová, Mgr. Zdeňka Po-
lášková, Růžena Poslušná, Marcela Kovařčíková, Stanislav Škodák, Marie Slezáková,  
Jaroslava Netíková. 
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restaurace Selská krčma Otrokovice 
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restaurace Selská krčma Otrokovice 

 

Právě probíhá doplňování do kurzů dětí i dospělých pro 2. pololetí.

Nejlepší volba pro vaši angličtinu se sídlem přímo v Otrokovicích!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

restaurace  
La Habana

Otrokovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr.Rudolf Mac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 20. května se sál Otrokovické BE-
SEDY zaplnil návštěvníky, kteří se 
přišli potěšit vystoupením dětí a mla-
dých lidí z Otrokovic a přilehlých obcí. 
Po příchodu a přispění dobrovolným 
vstupným dostali jako upomínku kera-
mické dárky, které připravily pod ve-
dením S. Macákové a M. Rakové děti 
ze ZUŠ Otrokovice. Na pódiu měli ná-
vštěvníci možnost zhlédnout vystoupe-
ní žáků ze ZŠ T. G. M., ZŠ Mánesova, 
ZŠ praktické a ZŠ speciální i základní 
umělecké školy v Otrokovicích. K nim 
se přidala skupina orientálních tanců 
Fatima, aerobiku TJ Jiskra Otrokovice, 
SK Zlín, DDM Sluníčko Otrokovice, 
DDM Matýsek Napajedla, pěvecký sbor 
gymnázia a klientů Naděje Otrokovice. 
Vystoupení připravili: I. Pařenicová, 
Mgr. A. Černá a Mgr. K. Kotová, L. Na-
vrátilová, Mgr. A. Dohnalová, H. Ger-
žová, L. Gazdová a Bc. D. Huslíková, 
Z. Šedivá, Mgr. H. Zvoníčková, Bc. H. 
Hlobilová a N. Filáková, I. Bláhová, 
H. Svobodová, A. Blahušová, Mgr. P. 
Králíková, M. Vopatřilová. Děkuje-
me touto cestou hejtmanovi Zlínského 
kraje MVDr. S. Mišákovi, starostovi 
města Otrokovice Mgr. J. Budkovi, mís-
tostarostovi města Otrokovice Ing. M. 
Plesarovi za záštitu projektu. Paní E. 
Pohořalé za výrobu krásného perníko-
vého sluníčka pro malé pacienty. Paní 
Z. Wasserbauerové za zajištění občers-
tvení pro účinkující děti, pracovníkům 
Otrokovické BESEDY za přípravu 
sálu, P.  Zvoníčkové za výrobu všech 
videoprojekcí a prezentací a dále těmto 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na or-
ganizaci projektu: Mgr. M. Obdržálek, 
Bc. J. Kovářová, Mgr. A. Baroňová, 

Mgr. E.  Lužová, Mgr. K. Zapletalová, 
Mgr. P. Zvoníček, K. Ondřejová, D.  
Ježková, B. Jelínková, A. Blahušová, 
M.  Blahušová. Děkujeme všem dětem, 
které vystoupily, a všem pedagogickým 
pracovníkům a vedoucím zájmových 
útvarů, kteří vystoupení připravili. 

Letošní ročník projektu Děti dětem 
stejně jako předchozí provázela jediná 
myšlenka: ukázat, jak zdravé děti z na-
šeho regionu pomáhají nemocným ka-
marádům v Olomouci. Koncert proběhl 
za fantastické podpory publika a v sále 
vládla nádherná atmosféra. Sponzoři vě-
novali částku 165 000 Kč, ze vstupného, 
zdobení perníčků a tomboly jsme získali 
27 052 korun. Celkový výtěžek činí ne-
uvěřitelných 192 052 Kč! 

Šance Olomouc o. p. s. pracuje při 
hemato-onkologickém oddělení Dětské 
kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci a snaží se humanizovat nároč-
nou protinádorovou léčbu dětí. Lékaři 
a další zdravotnický personál se všemi 
prostředky snaží zvítězit nad nemocemi, 
jejichž příčinu se doposud nepodařilo 
odhalit. Ne všechno, co děti potřebují, 
je hrazeno z všeobecného zdravotního 
pojištění. Organizace Šance již řadu let 
zajišťuje pomůcky a prostředky, kte-
ré kromě léčby samotné významným 
způsobem pomáhají malým pacientům 
v návratu do běžného života. Oproti mi-
nulému roku se podařilo výtěžek kon-
certu zdvojnásobit, což je úžasné. Část-
ka umožní dětem absolvovat rekondiční 
pobyty, které jsou pro ně velmi důležité 
a mohou díky nim načerpat další síly. 
 mgr. hana Zvoníčková, 
 organizátorka projektu   

 
  

 

 

 

 

 

 

děTi děTem pomohou malým pacientům absolvovat ozdravné pobyty

Sbor dobrovolných hasičů 
Kvítkovice uspořádal v posled-
ní květnový den na návsi zá-
bavný program, jehož zlatým 
hřebem se stalo kácení máje 
spojené s dobročinnou draž-
bou. Letos se hasiči nechali in-
spirovat Krkonošskými pohád-
kami, kdy Trautenberk chtěl 
Krakonošovi ukrást máj. To se 
ale nepovedlo, a tak mohla být 
vydražena. 

Výtěžek dražby byl určen 
na pomoc onkohematologicky 
nemocným dětem prostřednic-
tvím Šance Olomouc. Přihazo-
vání se zastavilo až na částce 
40 tisíc korun. Ve chvíli, kdy 
měl vítěz šek s touto částkou 
předat, přidal druhý zájemce 

o máj dalších deset tisíc. Spo-
lečnými silami tak mohlo být 
předáno celkem 50 tisíc korun. 
Oba dárci se shodli na tom, že 
je správné podpořit nemocné 
děti – lepší, než peníze propít 
nebo prohrát. 

„Je to na děti. Kam jinam 
bychom to měli dát?“ položil 
řečnickou otázku vydražitel 
Vladimír Trčala. Deset tisíc do 
rekordní padesátky přidal Šan-
ci Olomouc loňský vydražitel 
Petr Bludský. „Takovou částku 
jsem vůbec nečekala. Je krás-
né, když se lidé takto sejdou 
a podpoří dobrou věc. Moc 
jim děkuji,“ dojalo zástupkyni 
Šance Olomouc Blanku Jake-
šovou. (red)

dražba pokácené májky v kvítkovicích vynesla neuvěřitelných 50 tisíc korun

V květnu se uskutečnil koncert Děti dětem. Kdo se zúčastnil, měl bohatý kulturní 
i duchovní zážitek. Jsem ráda, že paní Zvoníčková i tímto způsobem vychovává 
děti k pomoci druhým. Snad až dospějí, něco v nich zůstane. Za tuto práci a sna-
hu je třeba Mgr. Zvoníčkové poděkovat. Šance Olomouc děkuje za nemocné děti 
a jejich rodiče.  Zdena WASSerBAuerová

Poděkování

 

dojemná chvíle. přednosta Dětské kliniky lékařské fakulty univerzity palacké-
ho v olomouci Vladimír Mihál (zcela vpravo) děkuje představitelům města.

výtěžek 5. ročníku zkrášlil prostředí nemocnice.  Vloni činil celkový výtěžek 
projektu 90 700 Kč. částka byla zcela využita na celkovou rekonstrukci dvou speci-
álních ambulancí, kde jsou nemocným dětem aplikovány chemoterapie a další léčiva. 

 



Tři měsíce pilné práce má 
za sebou stavba otrokovického 
úseku cyklostezky do Zlína. 
Některé části již získaly finální 
asfaltový povrch, jiné se teprve 
budují. 

Celý tříkilometrový úsek 
cyklostezky by dle aktuálního 
stavu a za předpokladu dobrých 
klimatických podmínek mohl 
být hotový již v srpnu. Asfalt je 
již položený v oblasti vycház-
kového území na Trávníkách 
a podél protipovodňové stěny 
u Městské polikliniky. „Mezi 
těmito úseky, v křížení s hlav-
ní silnicí, čekáme ještě na pro-
pojení v podobě přechodu pro 
chodce,“ uvedl vedoucí odboru 
rozvoje a správy majetku Fran-

tišek Žák. Aktuálně budova-
ným a zároveň nejnáročnějším 
úsekem cyklostezky je pod-
jezd pod železniční tratí. Kvůli 
nepřístupnému terénu musejí 
práce probíhat částečně z vody.  
Snímek je ze 4. června.  (red)

do školky byli přijati téměř všichni zájemci
Sto šestašedesát dětí bylo přijato do Mateřské školy Otrokovice 
(MŠO). Pro školní rok 2014/2015 bylo MŠO doručeno 180 žádostí 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Ředitelka posuzovala žádosti dle 
kritérií, jako je třeba docházení do mateřské školy v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky, místo trvalého nebo proká-
zaného faktického pobytu či věk dítěte od nejstaršího po nejmladší. 
Mezi nepřijatými dětmi bylo jedno místní, nejmladší dle věku, a ostat-
ní mimootrokovické. Pro nejmladší děti je určeno oddělení pro děti 
ve věku 1–3 let, kam jich bylo přijato šestnáct. (red)

v mhd od července fungují SmS jízdenky
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zavede v městské hromad-
né dopravě od 1. července 2014 tzv. SMS jízdenky. Služba spočívá 
v tom, že cestující ještě před nástupem do vozidla odešle na určené 
telefonní číslo placenou krátkou textovou zprávu v hodnotě ceny jíz-
denky. Tuto částku mu mobilní operátor odečte z jeho předplacené 
karty nebo naopak připočte k měsíčnímu vyúčtování. Cestující dosta-
ne v krátké době do svého mobilu SMS s kódem – jakoby číslem jíz-
denky. Tím se prokáže při přepravní kontrole revizorovi. Do vozidla 
může cestující nastoupit a za řádně platícího se považuje teprve tehdy, 
až tuto potvrzující SMS s kódem obdrží. Telefonní čísla pro platby 
jízdenek budou zveřejněna při zahájení prodeje na letácích ve vozi-
dlech MHD či na webu www.dszo.cz. V MHD ve Zlíně, Otrokovicích 
a Želechovicích bude možno zaplatit formou SMS tyto druhy jízde-
nek: občanská přestupní na 40 minut, zlevněná přestupní na 40 minut, 
celodenní občanská, celodenní zlevněná.  (ano)

odevzdat hlas ve volbách přišlo necelých 15 % voličů
Možnost ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu konané 
na území České republiky ve dnech 23.–24. května v Otrokovicích vyu-
žilo 14,78 % voličů. Nejvíce hlasů obdržela ČSSD, a to 456, tedy 20,6 % 
ze všech platných hlasů. V Otrokovicích se volilo celkem ve 13 voleb-
ních okrscích, ve kterých se svých funkcí ujaly volební komise v čele  
s předsedy, místopředsedy a zapisovatelkami. Oba volební dny byly bez 
komplikací. Celkem bylo vydáno 2 233 úředních obálek. Platných hlasů 
pak bylo 2 213. To bylo způsobeno například odevzdanými prázdnými 
obálkami nebo obálkami s neplatnými hlasy. Strany, které v Otrokovi-
cích získaly více než 5 % hlasů: ČSSD 20,60 %, ANO 2011 17,35 %, 
KDU-ČSL 14,36 %, KSČM 9,57 %, koalice TOP 09 a STAN 8,26 %, 
Strana svobodných občanů 5,46 .                                       (vac)

město zdobí nové sochy
V květnu přibyly na několika místech Otrokovic sochy od místních 
umělců. Jiří Parma je autorem plastiky u požární zbrojnice, Karel 
Blažek vytvořil výtvarné prvky v parku u polikliniky a Pavel Kohut 
tři trůny na dětském hřišti za Společenským domem.  (ano)

Titulem stavba roku se pyšní i v otrokovicích
Již podvanácté ocenila odborná komise nejlepší stavby roku. Několik 
z nich je i z Otrokovic. Cenu novinářů od Syndikátu novinářů ČR 
Zlínského kraje získala firemní modulární školka OSKÁREK pro 
společnost LAPP KABEL v Otrokovicích, a to za stavebně zajíma-
vé řešení, za oživení přednádražního prostoru v Otrokovicích, ale 
i za přidanou hodnotu, kterou stavba přináší v sociální oblasti. Hlavní 
cenu v kategorii průmyslové stavby získal výrobní komplex MITAS 
Otrokovice, čestné uznání výměna opláštění a modernizace interiéru 
SO 100 Continental Barum Otrokovice. Důležitou a také oceněnou 
stavbou je rozšíření silnice I/49 mezi Zlínem-Malenovicemi a Otro-
kovicemi, která získala hlavní cenu v kategorii dopravní, inženýrské 
a ekologické stavby.  (red)

město má vylepšený vyrozumívací a varovný systém 
Pro zabezpečení potřeb krizového 
řízení a zejména včasného varování 
a zajištění informovanosti obyvatel 
v případě mimořádných a krizo-
vých situací byl v minulých letech 
vybudován varovně informační sys-
tém obyvatelstva města Otrokovi-
ce. V rámci realizovaného projektu 
„Modernizace a napojení vyrozumí-
vacích a varovných systémů – město 
Otrokovice“ byl tento systém napo-
jen na komunikační platformu Zlín-
ského kraje, a nyní tak umožňuje 
například lepší přenos zpráv včetně 
videokonferencí krizových štábů. 

V rámci projektu tak byl stávající systém modernizován a byly poříze-
ny dva grafické informační panely informující obyvatele města v pří-
padě krizové situace a nově také dvě přenosné konvenční analogové 
radiostanice. Realizací projektu tak vznikl moderní, nezávislý systém, 
který umožní včasné varování obyvatelstva v případě ohrožení, lepší 
prevenci a přípravu na krizové situace, rychlejší reakci v případě kri-
zové události, zefektivnění práce složek Integrovaného záchranného 
systému a krizového řízení, redukci rozsahu případných škod na ži-
votech a majetku obyvatel na postiženém území, minimalizaci doby 
trvání krize a snížení nákladů spojených se zásahem a koordinované 
odstraňování následků krizových situací.  (red)
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AkTuálně Z měSTA

Práce na cyklostezce pokračují podle plánu

nový předseda klubu milovníků historie: 
chceme se otevřít a přiblížit veřejnosti
Nový předseda Klubu přátel his-
torie města Otrokovice radek 
PoláŠek má dvě přání: zma-
povat co nejlépe dějiny města 
a zaujmout pro historii co nejvíce 
spoluobčanů. „Začal jsem s pu-
blikováním jak na sociální síti 
Facebook, tak bych chtěl vytvo-
řit ucelený web, kde by se o Ot-
rokovicích veřejnost dozvěděla 
co možná nejvíce. Tím bych rád 
oživil klub, který se publikování 
elektronickou cestou spíše bránil. 
Myslím, že tak si i zavřeli dveře 
před veřejností a možným pří-
livem mladých členů,“ přiblížil 
své plány. 
čtenáři otrokovických novin 
vás znají z úvodníku dubnové-
ho čísla. Představujete v něm 
skupinu nadšenců badatele.cz, 
podzemní kryt u vlakového ná-
draží a také žádáte obyvatele 
o jejich vzpomínky a poznatky. 
Jak jste pochodil?
Po otisknutí prosby badatelů 
jsem měl skoro dva týdny pro-
cházek s občany a od každého se 
něco dozvěděl. Jsem rád, že lidé 
nejsou lhostejní a rádi se o in-
formace podělí. Díky občanům 
jsme objevili místo, kde stával 
lyžařský skokanský můstek, na-
šli částečně zarostené kusy železa 
po výbuchu karbidky u Štěrkovi-
ště, zjistili, že za Společenským 
domem, kde je teď takzvaný rus-
ký činžák, bývala hasičská nádrž 
a nyní pracujeme na grafické re-
konstrukci těžby ve Štěrkovišti. 
v pondělí 23. června zahájí 
klub výstavu Baťa a otrokovi-
ce. nebylo to pro vás jako nové-
ho předsedu velké sousto?
Je pravda, že jsem měl co dělat. 
Kvůli úsilí, které jsem chtěl vě-
novat výstavě, jsem nechal tro-
chu vychladnout webové stránky 

o badatelství. Také mě za pár 
týdnů čekají státnice, takže pře-
lom jara a léta 2014 je pro mě 
opravdu nezapomenutelný. 
na co se mohou návštěvníci vý-
stavy těšit?
Samozřejmě na historické foto-
grafie a dokumenty. Také jsem 
si pohrával s myšlenkou, zda 
doplnit výstavu o snímky z ma-
teriálů www.badatelstvi.cz – z 
míst zachycených v současnosti 
a tímto krokem ukázat obyvate-
lům myšlenku badatelství: nalézt 
současnou podobu míst k histo-
rickým pramenům ať fotografic-
kým, či z vyprávění občanů. Této 
myšlence byli kolegové z klubu 
přátel historie města nakloněni 
a snad tento krok bude krokem 
správným. Jako doplnění výstavy 
bych chtěl ukázat občanům místa 
nevšední – podzemí Společen-
ského domu, přebudovanou  pří-
stavní komoru v areálu TOMA 
nebo již zmíněný skokanský 
můstek a další doplňující foto-
grafie k tematice historie města.
Jaké má klub i vy osobně další 
plány?

Jako badatel se až přespříliš tě-
ším na potápění ve Štěrkovišti 
a hledání ať už kolejniček, va-
gonků či sloupů od osvětlení či 
čehokoli, co jsme našli v nákre-
sech z doby těžby. Chci se pustit 
i do historie Moravanu, a pokud 
by se mi podařilo najít společ-
nou řeč s vedením, tak bych se 
rád podíval, jak to tam vypadá 
– dlouho se mezi občany mluví 
o dvou velkých krytech a z toho 
má být jeden třípatrový! I kdyby 
to byla z poloviny pravda, tak by 
to byla paráda. S klubem přátel 
historie budeme muset vymyslet 
nějaké plány do budoucna, jako 
například besedy se žáky ve ško-
lách, shromažďování dalších ar-
chiválií o historii i v předbaťov-
ském období, zkusit uspořádat 
další výstavu. A jeden nápad, 
který zatím je jen v myšlence, 
tak podle fotografií nechat ušít 
otrokovické kroje, jak dámský, 
tak pánský. Rád bych poznal 
představitele i členy klubů fo-
tografů i Rozumění a zkusil na-
lézt cestu k budoucí spolupráci.
 Anna novoTná

Radek polášek s členkou klubu pavlou Hradilovou promýšlejí de-
taily výstavy přibližující baťovskou éru otrokovic. 
 Foto: Anna novoTná

Společnost Lukrom plus by se 
ráda touto cestou omluvila obyva-
telům města Otrokovice za potíže 
způsobené obtěžujícím zápachem 
na konci prvního červnového 
týdne. Důvodem zápachu bylo 
řádkové hnojení kukuřice na po-
zemcích severně od Otrokovic 
v souběhu s převážně severním 
vzdušným prouděním a poměr-
ně teplým počasím. Jak vysvět-
lil vedoucí zemědělské výroby, 
jinak také dlouholetý obyvatel 
Otrokovic, výše zmíněná metoda 
hnojení je v souladu se zákonem 
běžně používaná a na polích ko-
lem města je např. v letošním roce 
aplikována průběžně už od konce 
měsíce února, aniž by to mělo ně-
jaký významně negativní dopad 
na zastavěné části města. Bohužel 
tentokrát došlo k takové shodě ne-
příznivých okolností, že výsledek 
byl i pro zemědělce překvapivý 
a velmi nepříjemný. Za to patří 
obyvatelům i návštěvníkům měs-
ta upřímná omluva spolu s přísli-
bem, že do budoucna budou přija-
ta taková opatření, aby se situace 
neopakovala.  
 Vedení lukrom plus

omluva občanům
Regionální cyklostezka  
č. 471, páteřní trasa Zlín 
–Otrokovice, část Otro-
kovice
náklady projektu:  
17 164 570 Kč
dotace roP Sm:   
13 943 400 Kč
město otrokovice:   
3 221 170 Kč
Termín realizace: 
1. 2. 2012–14. 8. 2015
Projektant: 
Ing. Ladislav Alster
Zhotovitel: STRABAG a. s.

Modernizace a napo-
jení vyrozumívacích  
a varovných systémů 
– město Otrokovice
náklady projektu:  
1 797 500 Kč
dotace roP Sm:   
1 348 125 Kč
město otrokovice:   
449 375 Kč
Termín realizace: 
2. 1. 2012–31. 7. 2014
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Vážení spoluobčané,
nestává se tak často, aby byl kalendář-
ní rok spojen s tolika a tak význam-
nými výročími, jako je právě tento. 
Letos si připomínáme také v našem 
městě významná výročí, a to 100 let 
od narození Tomáše Jana Bati (To-
míka), 120 let od položení základů 
firmy Baťa a 85 let od vzniku letec-
kého průmyslu v Otrokovicích. A zá-
klady firmy Baťa přestavují i základy 
našeho Bahňáku, chcete-li Baťova. 
Vždyť díky podnikatelskému úsilí 
rodiny Baťovy vznikl na území teh-
dy celkem nevýznamných Otrokovic 
rozsáhlý průmyslový areál, zástavba 
tolik typických baťovských domků, 
Společenský i obchodní dům. Díky 
dalšímu rozvoji došlo k znásobení 
počtu obyvatel až k číslu, které se 
s pokračujícím rozvojem průmyslu 
zachovalo do dnešních dnů. Z úcty 
k zakladatelům baťovského impéria 
jsme v Otrokovicích připravili řadu 
akcí pro naše občany. Prolínají se ce-
lým rokem, a tak jste některé z nich 
již třeba i absolvovali, některé nás 
teprve čekají. Z těch posledních bych 

rád připomněl alespoň dvě. V první 
řadě školní soutěžní matiné, které 
bylo vyvrcholením testování zna-
lostí žáků, jež ve školním roce díky 
absolvovaným besedám, exkurzím 
a interaktivním programům získali. 
Velké poděkování si v tomto případě 
zaslouží pracovníci DDM Sluníčko 
Otrokovice se svou ředitelkou Jiřinou 
Kovářovou, dále pracovnice odboru 
školství a kultury a zejména pak paní 
kronikářka Věra Kramářová, kteří se 
na akci podíleli. Pod taktovkou výše 
jmenovaných se odvíjel i krásný ve-
čer ve stylu Nikdo není dokonalý 
ani v Otrokovicích. Příjemné poví-
dání s panem doktorem Pokludou, 
významným historikem, inženýrem 
Velevem, výkonným ředitelem Na-
dace Tomáše Bati i bavičem Aloisem 
Josefem Náhlovským nám dalo zapo-
menout na čas, a tak jsme společně 
strávili dvě hodiny se zajímavými 
historkami ze života rodiny Baťů. 
V nastávajícím období nás čekají jistě 
zajímavé výlety do historie města Ot-
rokovic, zvláště pak jejich části Bah-
ňák. S odborníky se můžeme vydat 

do terénu a objevovat známá zákoutí 
novýma očima. Cyklus nese jméno 
Pojď za Baťou a s jeho konceptem 
nám velmi pomohla  kunsthistorička 
Klára Eliášová, která již vloni ved-
la cyklovýpravu do historie Baťova 
v rámci Dne architektury. V Měst-
ské galerii Otrokovice nás čeká také 
výstava Klubu přátel historie města 
Otrokovice dokumentující rozmach 
města způsobený příchodem a půso-
bením firmy Baťa ve městě. Vyvrcho-
lením oslav bude odborný seminář 
„Baťa – obuvník či génius?“, na který 
naváže večerní vystoupení oblíbené 
kapely Melody Makers s Ondřejem 
Havelkou. Věřím, že Vás některá ze 
zmíněných akcí zaujme a společně 
s námi si připomenete slavná výročí. 

Blíží se období prázdnin, dovole-
ných a pohodových chvil strávených 
s rodinou nebo s přáteli. Rád bych 
Vám tedy popřál, abyste toto období 
strávili v klidu s těmi, které máte rádi 
a užili si společných pěkných chvil. 
Hezký den přeji všem.

 mgr. Jaroslav Budek, 
 starosta otrokovic

Město Otrokovice vyhlašuje výBěrové říZení 
nA PronáJem ProSTor Sloužících k Pod-
nikání o celkové výměře 76,60 m2, nAchá-
ZeJících Se v PříZemí Budovy č. P. 950, ul. 
TylovA, oTrokovice, na parcele parc. č. st. 703/2 
v k. ú. Otrokovice. Předchozí nájemce zde provozoval pro-
dejnu smíšeného zboží – večerka. Město Otrokovice vyhla-
šuje výběrové řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou,
2. nájemné:   a) minimálně 800 Kč/m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno měsíčně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského oprávnění nebo kopii výpi-
su z obchodního rejstříku.
4. Vítěz VŘ před podpisem smlouvy doloží originál potvr-
zení o bezdlužnosti ve vztahu ke správě sociálního zabez-
pečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a celnímu 
úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu 
Otrokovice a městem zřízeným organizacím.
5. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech sloužících k podnikání ne-
budou umisťovány a provozovány výherní hrací přístroje, 
interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná tech-
nická zařízení umožňující interaktivní hraní her s peněžitý-
mi sázkami ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
b) nájemce před podepsáním nájemní smlouvy uhradí pro-
najímateli kauci ve výši tříměsíčního nájemného a záloh 
na služby. Tato kauce bude použita v případě, že nájemce 
nebude platit řádně nájem a služby s nájmem spojené a při 
ukončení nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část pronajímatelem 
vrácena nájemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení:  4. 7. 2014 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada 
města Otrokovice. Prohlídku předmětných prostor je 
nutné předem dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskytne Eva 
Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. Nabídky předají zájemci 
osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením: „Vý-
běrové řízení ul. Tylova 950“ na adresu: TEHOS, s. r. o., 
k rukám ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit 
a nevybrat žádnou z nabídek.

Přestože vlastníte po-
slední typ řidičského 
průkazu, nemusí být 
již řidičský průkaz 
platný. Poslední typ 
řidičského průkazu 
byl vydáván od 1. 5. 
2004 (vstup ČR do EU) a měl vyznačenu platnost na 10 
let. Řidičský průkaz je vyroben z polykarbonátu a má ve-
likost telefonní nebo bankovní karty (54 x 86 mm). Datum 
platnosti je uveden na přední straně řidičského průkazu  
v položce 4b.

Výměnu řidičského průkazu provádí obecní úřad obce  
s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého po-
bytu držitele řidičského průkazu na území České republi-
ky. Pro účely výměny si přineste jednu barevnou nebo čer-
nobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 
4,5 cm, stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti. Žádost 
není nutné dopředu vyplňovat, nově se tiskne přímo na od-
dělení evidence řidičů. Zákonná lhůta pro vydání nového 
řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti a výmě-
na je bezplatná. Pokud bude požadováno vydání řidičského 
průkazu ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání 
žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 
Kč. Řidičské průkazy doporučujeme vyměňovat 2–3 měsí-
ce před koncem platnosti.           ing. martin STrAkA, 
       vedoucí odd. evidence  řidičů a dopravních přestupků

Před dovolenou si ověřte platnost řidičáků!

Upozorňujeme občany, kteří nezaplatili místní poplatek 
za komunální odpad na kalendářní rok 2014 do termínu 
splatnosti poplatku, tj. do 30. 4. 2014, že mají poslední 
možnost zaplatit poplatek bez sankce, a to nejpozději 
do 30. června 2014. Po tomto termínu navýšíme včas ne-
uhrazený poplatek o 50 %, tzn. pokud neuhradíte poplatek 
ve výši 480 Kč, vyměříme poplatek platebním výměrem 
a navýšíme včas neuhrazenou částku o 240 Kč, celkem 
tedy zaplatíte 720  Kč. Pokud však poplatník neuhradil 
místní poplatek v některém z minulých let, bude přijatá 
platba použita na úhradu dlužné částky z minulých let. 
Bližší informace získáte na telefonním čísle 577 680 221 
nebo e-mailu: radnice@muotrokovice.cz.  
 ilona SvoZilová, odbor ekonomický

Z jednání rady města 
otrokovice 28. 5. 2014
Radní se při jednání zabývali 45 
body programu, k nimž přijali usne-
sení. Všechna tato usnesení jsou ve-
řejnosti k dispozici na internetových 
stránkách města www.otrokovice.cz 
v sekci Dokumenty města. 

Rada města se v úvodu jednání 
zabývala a schválila v pozici je-
diného společníka účetní závěrky 
a hospodářské výsledky všech čtyř 
městských obchodních firem TE-

HOS, s. r. o., Městská poliklinika, 
s. r. o., Otrokovická BESEDA, 
s. r. o. a Technické služby Otroko-
vice, s. r. o. Radní poté schválili 
Smlouvu o poskytnutí ploch pro 
umístění sprejových maleb (graffiti) 
a Návštěvní i provozní řád dětské-
ho dopravního hřiště. Rada města 
následně projednala a schválila 
ve funkci zřizovatele příspěvkových 
organizací DDM Sluníčko, Mateř-
ské školy Otrokovice a SENIORU 
Otrokovice účetní závěrky za rok 
2013 a způsob rozdělení hospodář-
ského výsledku. Radní poté schvá-
lili projektový záměr „Konsolidace 
IT a nové služby Technologického 
centra ORP Otrokovice“ s předpo-
kládanými náklady 6 000 000 korun 
a uvažovaným financováním 85 % 
dotace z IOP a 15 % vlastní peníze 
města Otrokovice. Rada města se 
dále seznámila se záměrem nahra-
zení trolejbusové dopravy autobu-
sovou v MHD v aglomeraci Zlín 
– Otrokovice předloženým ČSAD 
Invest, a. s. a nesouhlasí s navrho-
vaným řešením navrhovatele z dů-
vodu příliš obecných informací. 
Rada města poté schválila zahájení 
zadávacího řízení veřejné zakáz-
ky „ZŠ Trávníky – rekonstrukce 
školního hřiště 2. etapa“. Radní ná-
sledně vyhodnotili výsledek dvou 
výběrových řízení. Jménem zada-
vatele schválili rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodáv-
ky „Nákup kancelářského papíru,“ 
jako nejvýhodnější byla vyhod-
nocena nabídka uchazeče E-MIT,  
s. r. o. Ivančice. Radní vyhodnotili 
také výsledek další veřejné zakázky 
na stavební práce „Rekonstrukce 
spojovacího krčku ZŠ Mánesova“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodno-
cena nabídka uchazeče Pozemní 
stavitelství Zlín, a. s. Ve zbytku 
jednání se radní mimo jiné zabývali 
žádostmi o prodej a pronájem měst-
ských pozemků, věcnými břemeny 
na pozemcích města a nájemními 
smlouvami na městské byty.   

 ing. milan PleSAr
 místostarosta města

Z jednání rady města otrokovice 
Z jednání rady města 
otrokovice 14. 5. 2014
Rada města se na svém květnovém 
jednání zabývala celkem 37 body 
programu, ke kterým přijala usne-
sení. Všechna usnesení jsou veřej-
nosti k dispozici na internetových 
stránkách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města v úvodu jednání 
vzala na vědomí Zprávu o dosa-
vadním průběhu správy a provozu 
Sportovního areálu Baťov ze stra-
ny městské společnosti TEHOS  
s. r. o. Radní následně schválili 
aktualizaci ceníku pro uživatele 
hřiště s umělým povrchem i nový 
ceník pro budoucí uživatele trav-
natého fotbalového hřiště v tomto 
areálu. Radní poté schválili Vý-
roční zprávy o hospodaření všech 
tří otrokovických ZŠ Mánesova, 
Trávníky a T. G. Masaryka. Rada 
města se zabývala také moder-
nizací knihovnického systému 
a schválila podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Ministerstva kultury 
ČR na projekt „Upgrade knihov-
ního systému pro katalogizaci 
středisek ve formátu MARC21“ 
s předpokládanými náklady  
59 000 korun z toho předpokláda-
nou dotací 41 000 korun (70 %). 
Rada města schválila také poskyt-
nutí dotací Centru pro zdravotně 
postižené Zlínského kraje 15 000 
korun, Oblastnímu spolku České-
ho červeného kříže Zlín 25 000 
korun a organizaci Podané ruce 
13 000 korun, vše na částečné po-
krytí nákladů spojených s posky-
továním sociálních služeb a po-
radenstvím pro obyvatele města 
Otrokovice. Rada města následně 
projednala stanovisko města k ná-
vrhu Územního plánu Napajedel. 
V této souvislosti „Město Ot-
rokovice zastává stanovisko, že 
ÚP Napajedel v dotčené lokalitě 
(ID 65) ve výběžku navazujícím 
na stávající plochu pro podnikání, 
bezprostředně související s obyt-
nou zástavbou obyvatel města 
Otrokovice, v dostatečné míře ne-
respektuje záměr města Otrokovi-

ce a principy jeho nově tvořeného 
ÚP. Záměrem města Otrokovice 
v této lokalitě je respektovat zá-
jmy obyvatel Kvítkovic“. Radní se 
poté zabývali vyhodnocením vý-
běrových řízení. Jménem zadava-
tele schválili rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na do-
dávky „Nákup výpočetní techniky 
pro MěÚ Otrokovice“. Jako nej-
výhodnější byla nabídka uchazeče  
TS Bohemia, a. s. Olomouc. Radní 
poté schválili jménem zadavatele 
rozhodnutí o výběru nejvhodněj-
ší nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce 
„SENIOR B – úprava 6 bytových 
koupelen“. Jako nejvýhodnější 
byla vyhodnocena nabídka ucha-
zeče EB-stav, s. r. o. Fryšták. Rada 
města poté projednala a schválila 
pořízení projektových dokumenta-
cí na tři akce – Rekonstrukce šaten 
ZŠ Mánesova, Prodloužení chod-
níku podél I/55 přivaděč k ob-
chvatu – Arboretum a Zklidnění 
dopravy na vjezdu do obce – prů-
tah silnice III/4973 Kvítkovicemi. 
Rada města poté schválila zahá-
jení zadávacího řízení na veřejné 
zakázky „Stavební úpravy a opra-
va ZTI ve 2 sociálních zařízeních 
v objektu ZŠ T. G. M. Otrokovice“ 
a „Oprava a výměna ležatých roz-
vodů ZT v objektu ZŠ Trávníky 
Otrokovice“. Ve zbytku jednání 
se radní zabývali kromě jiného 
věcnými břemeny na pozemcích 
města a nájemními smlouvami 
na městské byty.     

okénko STAroSTy



Plochy pro bydlení, zeleň i prů-
mysl vymezují územní plány 
měst a obcí. Svůj mají i Otro-
kovice. Zákon však nyní vyža-
duje nové územní plány, proto 
nyní vzniká i zde. Jeho tvorba 
je složitý proces. Podílejí se 
na něm odborníci, politici, 
úředníci i občané. S návrhem 
nového Územního plánu Ot-
rokovice se mohou lidé sezná-
mit právě teď. Bližší informa-
ce podává vedoucí oddělení 
rozvoje a územního plánování 
mgr. Anna liBerová.
Jak přesně vzniká nový 
územní plán?
O pořízení územního plánu 
(ÚP) rozhoduje zastupitelstvo 
města. Pořizovatelem ÚP je 
Odbor rozvoje města Městské-
ho úřadu Otrokovice. Na zá-
kladě rozhodnutí zastupitelstva 
pořizovatel vypracuje zadání 

ÚP. Zadání je souborem poky-
nů pro projektanta a seznamem 
požadavků, které město poža-
duje v ÚP řešit. Pořizovatel pak 
návrh zadání projedná a na zá-
kladě projednání návrh zadání 
upraví a předloží zastupitelstvu 
ke schválení.
Zastupitelstvo tedy hlasuje 
po nějaké době znovu?
Ano. Zastupitelstvo schválí 
zadání, načež město vybere 
projektanta územního plánu. 
Projektant na základě schvále-

ného zadání vypracuje návrh 
ÚP. Projednávání návrhu ÚP 
obsahuje dva základní kroky:  
a) společné jednání – pořizova-
tel doručí návrh ÚP veřejnou 
vyhláškou vyvěšením na úřed-
ní desce a umožní každému se 
s ním seznámit, pořizovatel vy-
zve k vyjádření dotčené orgá-
ny, krajský úřad, sousední obce 
a občany. Připomínky k návrhu 
ÚP může každý uplatnit do 30 
dnů ode dne doručení veřejné 
vyhlášky. Veřejná vyhláška se 

považuje za doručenou 15. den 
po jejím vyvěšení na úřední 
desce. Na základě projednání 
pořizovatel ve spolupráci s ur-
čeným zastupitelem vyhodnotí 
výsledky projednání a zajistí 
úpravu návrhu projektantem;
b) veřejné projednání – pro-
jednání upraveného návrhu 
ÚP především pro veřejnost. 
Připomínky nebo námitky se 
uplatňují v písemné formě do 7 
dní od veřejného projednání. 
Pokud by na základě veřejného 
projednání došlo k podstatné 
úpravě návrhu, veřejné projed-
nání by se opakovalo.
co má tedy občan, kterého 
nový územní plán otrokovi-
ce zajímá, dělat?
V současné době probíhá první 
krok projednávání návrhu ÚP, 
tzn. společné jednání. Každý se 
může až do 21. července 2014 

seznámit s návrhem Územního 
plánu Otrokovice pro společ-
né jednání a Vyhodnocením 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území v elektronické podo-
bě na stránkách města v sekci 
dokumenty  města – územní 
plánování – projednávané do-
kumenty  (http://otrokovice.
cz/newWebOtr/uzemniPlan/
projed_zmeny.aspx), v tiště-
né podobě na oddělení roz-
voje a územního plánování.  
Do stejného data může každý 
uplatnit písemné připomín-
ky k vystavené dokumentaci. 
Připomínky je třeba adresovat 
Městskému úřadu Otrokovice, 
odboru rozvoje města, oddě-
lení rozvoje a územního plá-
nování, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice. Každou 
připomínkou se budeme zod-
povědně zabývat.  (ano)
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vzniká nový územní plán otrokovice, nyní je čas k připomínkování

Obrátili se na mě jako zastupitele města Otrokovice 
občané, kterým není lhostejné, jak nakládá radnice 
s veřejnými financemi. Konkrétně se jedná o reali-
zaci a spuštění nového digitálního kina v Otrokovic-
ké BESEDě. Podle občanů, kteří se na mě obrátili, 
jde o vyhozené peníze. Tak jsem se na to podíval po-
drobněji a zjistil si některé základní informace. Při 
slavnostním otevření, které vedl starosta pan Budek 
a ředitel Otrokovické BESEDY pan Mynář,  se při-
šlo do kina podívat zhruba dvacet lidí. A to prosím 
bylo vše zadarmo! 

Přiznám se, že jsem v kině v Otrokovické Be-
SEDě nebyl a ani se tam nechystám. Nedokážu si 
představit, že budu dvě hodiny sedět v nepohodl-
né židličce a budu se dívat na plátno umístěné nad 
hlavami diváků. Šokovala mne však informace, že 
nás má kino stát cca 1,7 milionu korun. Tyto peníze 
nejsou ve schváleném rozpočtu města pro tento rok 
a nechce se mi věřit, že by pan ředitel Otrokovické 
BESEDY vybavil a pořídil digitální kino a neměl 
na něj peníze. Takže se ptám, kde se vzaly peníze 
na toto kino? Kolik opravdu stálo? Kdo a kdy o nich 
rozhodl, když na něj nemá Otrokovická BESEDA 
ani město v rozpočtu ani korunu? To bude placeno 
z nového úvěru? To snad ne!!! O vzetí úvěru (v pří-
padě, že by opravdu koalice ve vedení města chtěla 
tuto akci financovat z úvěru) je ze zákona opráv-
něno rozhodnout pouze zastupitelstvo města a to 
o tom nikdy nerozhodlo? Nevěřím tomu, že by si 
někdo dovolil porušit zákon a bez vědomí zastupi-
telstva města snad již nějaký úvěr čerpal.  Pokud by 
se mělo o pořízení digitalizace kina v této variantě 
rozhodovat v zastupitelstvu někdy v budoucnu, ruku 
pro toto nikdy nezvednu. To bychom totiž museli 
schvalovat financování formou úvěru až ex-post, 
tedy až poté, co proběhla realizace kina. To je snad 
i protizákonné.

Když jsem si na internetu pustil reportáž našeho 
městského televizního kanálu (kde bylo kino ústy 
pana starosty naopak vychvalováno), dozvěděl jsem 
se, že kino v Otrokovicích bylo, je a bude. A já se 
ptám: pro koho? Pro těch pár jedinců, kterým ne-
vadí otlačený zadek a ztuhnutá šíje? Podle mého 
názoru to jsou vyhozené peníze, v tom mají lidé 
pravdu. Ohánět se potřebou digitálního kina kvůli 
filmovému festivalu je trapné. Proč radní nenajdou 
úspory například v hospodaření radnice, a když už 
tady chtějí digitalizovat kino, tak se vším všudy, 
tedy s pořádnými sedačkami s hledištěm amfiteátro-
vého typu i dalším zázemím. Takové kino si občané 
našeho města zaslouží. Tuto variantu bych podpořil 
a zašel se i podívat. Alexander GAliA,
 člen Zastupitelstva města otrokovice

Z redAkční PoŠTy 

město se zadlužuje kvůli kinu, 
do kterého téměř nikdo nechodí

Město Otrokovice vyhlašuje výbě-
rové řízení na PronáJem Pro-
STor Sloužících k Pod-
nikání, umíSTěných 
v Prvním PATře Budovy 
č. P. 1342, nám. 3. kvěTnA, 
nacházející se na pozemku parc. č. 
st. 2554 v k. ú. Otrokovice o celko-
vé výměře 21,45 m2, a to prodejní 
prostory o výměře 12 m2 a prostory 
pro skladování o výměře 9,45 m2, 
vhodné k účelu užívání jako kan-
celář, obchod s drobným zbožím 
apod., za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od  
15. 9. 2014 na dobu neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 400 Kč/
m2/rok (bez DPH),
b) bude hrazeno měsíčně předem,
c) nezahrnuje zálohy na služby 
spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení 
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného 
za m2/rok a účel nájmu, 
b) doloží kopii živnostenského 
oprávnění nebo kopii výpisu z ob-

chodního rejstříku.
4. Vítěz výběrového řízení před 
podpisem smlouvy doloží originál 
potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
ke správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu, zdravotní po-
jišťovně a celnímu úřadu a čestné 
prohlášení o bezdlužnosti ve vzta-
hu k městu Otrokovice a městem 
zřízeným organizacím.
 5. Další podmínky nájmu nebyto-
vých prostor:
a) v pronajímaných nebytových 
prostorech nebudou umísťovány 
a provozovány výherní hrací pří-
stroje, interaktivní videoloterijní 
terminály a jiná obdobná technic-
ká zařízení umožňující interaktiv-
ní hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných obdobných 
hrách, ve znění pozdějších před-
pisů.
b) nájemce před podepsáním ná-
jemní smlouvy uhradí pronají-
mateli kauci ve výši tříměsíčního 
nájemného a záloh na služby. Tato 

kauce bude použita v případě, že 
nájemce nebude platit řádně ná-
jem a služby s nájmem spojené 
a při ukončení nájemního vztahu, 
po vyrovnání všech závazků, bude 
tato kauce, případně její úměrná 
část pronajímatelem vrácena ná-
jemci.
6. Uzávěrka výběrového řízení: 
13. 8. 2014 v 10.00 hod.
Výběrové řízení vyhodnocuje 
na neveřejné schůzi Rada města 
Otrokovice. Prohlídku předmět-
ných prostor je nutné předem 
dohodnout na tel.: 577 662 313,  
případně 602 788 515 (p. Dohnal). 
Bližší informace poskytne Eva 
Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. 
Nabídky předají zájemci osobně 
nebo poštou v zalepené obálce 
s označením: „Výběrové řízení ul. 
Tylova 950“ na adresu: TEHOS, s. 
r. o., k rukám ředitele, tř. T. Bati 
1255, 765 02  Otrokovice. Zada-
vatel si vyhrazuje právo výběro-
vé řízení zrušit a nevybrat žád-
nou z nabídek.

54. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež si mohly užít i děti 
v Otrokovicích. Samozřejmostí byly filmové projekce v kinosále 
Otrokovické BESEDY a také letní kino a Kinematovlak. Ve středu  
4. června se v obřadní síni otrokovické radnice sešli v pořadu Čítárna 
U čerta osmáci s herečkou a dabérkou Jitkou Ježkovou. Žáci si v po-
dání herečky vyslechli úryvek z knihy Gottland polského autora Ma-
riusze Szczygieła. Ukázka glosovala založení a počátky firmy Baťa 
ve Zlíně. Povídali si také o úskalích herectví, o dabování i o oblíbené 
hudbě. (red), foto: Anna novoTná

Festivalový host v otrokovicícho prázdninách budou výluky 
na trati Přerov–Břeclav

Stavba podjezdu pod železniční tratí 
v Otrokovicích si vyžádá omezení 
provozu železnice. Ve dnech 1. čer-
vence až 17. srpna se budou konat 
nepřetržité výluky 1. a 2. traťové ko-
leje Otrokovice–Tlumačov na trati 
330 Přerov–Břeclav. Provoz bude 
veden vždy po jedné traťové koleji. 
Vzhledem k jízdě po jedné traťové 
koleji bude předpokládané zpoždění 
vlaků 10 až 15 minut. U těchto výluk 
nebude zavedena náhradní autobuso-
vá doprava. 

Cesta autobusy ovšem čeká ve-
řejnost cestující ve dnech 1.–7. čer-
vence. Tehdy budou z přepravy vy-
loučeny obě traťové koleje a to vždy 
v noci a nad ránem – v době mezi 
22.20 a 4.10 hod. Vlaky R 406/407 
budou vedeny odklonovou trasou 
Přerov–Brno hl. n.–Břeclav. V úse-
ku Břeclav–Otrokovice–Přerov/ Pře-
rov–Otrokovice–Břeclav  bude zave-
dena náhradní autobusová doprava. 

Vlak Os 4238 bude nahrazen ná-
hradní autobusovou dopravou v úse-
ku Tlumačov–Staré Město u Uh. 
Hradiště. Pro aktuality sledujte 
webové stránky dopravců.  (red)
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kino BeSedA: filmové léto v pěti cyklech

letní filmová školka (cyklus filmů pro nejmenší)

úterý 8. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, přístupno
USA, 2014 – 78 min., česká verze, animovaný, fantasy 
ZvonilkA A PiráTi 3d – Velkolepé dobrodružství o chytré a ambiciózní 
víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. 

úterý 15. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 120 Kč, přístupno
JAR, 2013 – 85 min., česká verze, animovaný, dobrodružný, rodinný 
khumBA 3d – Zebří sameček se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Vydává 
se do nebezpečného i zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky.

úterý 22. 7., 10 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, přístupno
USA/ Jižní Korea, 2012 – 82 min., česká verze, animovaný, dobrodružný, ko-
medie, rodinný 
hurá do PrAvěku! (2d) – Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani 
dnes nezůstanou pozadu. Společně zažijeme dobrodružství staré 65 milionů let.

úterý 8. 7., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč, přístupno od 15 let
Francie, 2013 – 97 min., titulky, drama, životopisný 
cAmille clAudel 1915 – Sochařka Camille trpěla zdánlivou duševní po-
ruchou. V touze po setkání s milovaným bratrem jí ubíhá život za zdmi léčebny.

úterý 15. 7., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč, přístupno od 15 let
Rumunsko, 2013 – 112 min., titulky, drama 
PoZice díTěTe –  Jednoho večera Barbu jedoucí vysokou rychlostí srazí 
dítě; chlapec krátce po nehodě umírá. Viníka čeká odnětí svobody od 3 do 15 let. 

úterý 22. 7., 19 hod., kinokavárna, vstupné 90 Kč, přístupno od 15 let
Rusko, 2011 – 109 min., titulky, drama
domov – V domě uprostřed ruských stepí se schází široká rodina. Když se po 
25 letech objeví i nejstarší syn, začnou vyplouvat na povrch nedořešené konflikty. 

úterý 8. 7., 18 hod., kinosál, vstupné 80 Kč, přístupno,
Česká republika, 2014 – 90 min., česká verze, komedie, rodinný
PoJedeme k moři (2d) – Jedenáctiletý Tomáš dostane k narozeninám ka-
meru a rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. 

úterý 15. 7., 18 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, přístupno
USA/VB, 2014 – 97 min., č. verze, fantasy, dobrodružný, rodinný, romantický
ZloBA – královnA černé mAGie 3d – Příběh seznamuje diváky            

s královninou zradou, která způsobila, že se její čisté srdce proměnilo v kámen. 
úterý 22. 7., 18 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
USA, 2014 – 136 min., česká verze, akční, dobrodružný, sci-fi 

cAPTAin AmericA: návrAT Prvního AvenGerA 3d  
Společně s Black Widow se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubu-
jící spiknutí a současně se na každém kroku střetává s profesionálními zabijáky. 

středa 9. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, přístupno
Česká republika, 2014 – 109 min., česká verze, komedie
ZAkáZAné uvolnění (2d) – O únosu nevěsty, který se dost nepovedl,              
o hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejí, až když je ten správný čas.

středa 16. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, přístupno od 15 let
USA, 2014 – 77min., titulky, komedie, romantický
JednA ZA vŠechny (2d) – Drsná newyorská právnička se striktně drží pev-
ných zásad. Například toho, že si nikdy nic nezačne s ženatými muži. 

středa 23. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, přístupno
Francie/ USA/ Belgie/ Itálie, 2014 – 103 min., titulky, životopisný, drama 
GrAce – kněžnA monAcká (2d) – Příběh držitelky Oscara Grace Kelly, 
která se na samém vrcholu slávy provdala za monackého knížete Rainiera III. 
čtvrtek 10. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, nevhodné pro děti do 12 let

USA, 2014 – 77min., titulky, sci-fi, akční, dobrodružný, romantický
diverGence (2d) – V budoucnosti jsou lidé rozděleni podle svých dobrých 
vlastností. Jenže Tris do žádné škatulky nezapadá. Stává se z ní lovná zvěř. 

čtvrtek 17. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 90 Kč, přístupno
Česká republika, 2014 – 90 min., česká verze, komedie, krimi
Bony A klid 2 (2d) – Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně 
peněz a divoce je utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes? 

čtvrtek 24. 7., 20 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, nevhodné pro děti do 12 let 
USA/ Japonsko, 2014 – 123 min., titulky, akční, sci-fi, dobrodružný, thriller
GodZillA 3d – Impozantní monstrum se postaví proti zlým nestvůrám ohro-
žujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.

výSTAvy
foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
v BArvách
Výstava ZUŠ Otrokovice – potrvá do 30. 8.

foyer Otrokovické BESEDY, vstup volný
Filmová klAPkA
Výstava ZUŠ Otrokovice k Filmfestu 2014 – potrvá do 30. 8.

ČERVENEC

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 infocen-
tru je otevřen Po–Pá  8–12, 13–18 hod., So 8–12 hod. Městská galerie je otevřena ve 
14–18 hod. denně kromě pondělí. 
Přijímáme poukázky Edenred, Unišek, Šek dovolená, Chéque Déjeuner a Cadhoc, kte-
ré lze využít při návštěvě kina, k úhradě kurzů, kulturních pořadů či zájezdů. Na kultur-
ní pořady Otrokovické BESEDY můžete použít také poukázky Sodexo. 

Orientální taneční skupiny z Otrokovické BESE-
DY se už letos zúčastnily několika soutěží, kde 
zaznamenaly velký úspěch. Skupina FATIMA: 
2. místo Tancer Cup Zlín, 1. místo Děti Fitness 
Otrokovice, 2x 2. místo Světlo Orientu krajské 
a národní kolo Uh. Ostroh a 4. místo finále Děti 
Fitness Praha. Skupina SAFIRA: 2. místo Děti 
Fitness Otrokovice, 3. místo Talent Awards Pra-
ha, 4. místo Světlo orientu Uh. Ostroh a 2. místo 
finále Děti Fitness Praha. Skupina KHARIDA: 
1. místo Talent Awards Praha a 2. místo Ostrav-
ská pyramida Ostrava. Skupina ORIENTÁLNÍ 
PRINCEZNIČKY: 4. místo Světlo Orientu Uh. 
Ostroh. Gratulujeme a těšíme se v příštím školním 
roce na novou taneční sezonu a nové tváře.  (nav)

Městská knihovna v Otro-
kovicích vyzývá nejen své 
klienty k pomoci se sběrem 
víček pro nemocnou sedm-
náctiměsíční Adélku z Kvasic. 
Holčičce byl diagnostikován 
vzácný genetický syndrom 
Phelan Mc Dermid, který je 
příčinou zabržděného fyzické-
ho i mentálního vývoje dítěte.

Prognóza nemoci je vzhle-
dem k vzácnosti syndromu 
velmi nejistá a Adélka již teď 
potřebuje velmi drahé kom-
penzační pomůcky, jako je 

například zdravotní kočárek 
nebo autosedačka.

Čistá plastová víčka od PET 
lahví, mlék, džusů, instant-
ní kávy můžete odevzdávat 
v hlavní půjčovně knihovny, 
která se nachází v první budo-
vě městského úřadu v Otroko-
vicích, nebo v její pobočce na 
Baťově. Dále nám můžete po-
moci i sběrem kovových víček 
od pivních lahví a limonád. Za 
rodiče Adélky všem dobrým 
lidem děkujeme.

 mgr. radka JArková

víčka pomohou Adélce z kvasic

18.– 20. 7.  náves Kvítkovice, park před poliklinikou, nám. 3. května, park před 
Společenským domem, přístaviště, Štěrkoviště
oTrokovické leTní SlAvnoSTi
Třídenní festival ve stylu Retro. Pořádá město Otrokovice s Otrokovickou Be-
SEDOU a spolky působícími v Otrokovicích. Podrobný program festivalu je na 
straně 7 tohoto vydání Otrokovických novin. 
 vstup volný, lodní lístek a vstup na Bamboo Forest Fest placený

letní filmová dobrodružství (cyklus filmů pro mládež)

letní akční trháky (cyklus filmů pro dospělé)

letní kinokavárna (cyklus art filmů)

letní romantika (cyklus filmů spíše, ale nejen pro ženy)

od 23. 6., Městská galerie, vstup volný
BAŤA A oTrokovice – Výstava Klubu přátel historie města Otrokovice zaměřená  
k baťovským výročím tohoto roku. Výstava potrvá do 7. 9. 

úspěchy Tanečního studia otrokovická BeSedA a ddm Sluníčko

DDM Pastelka v Uher-
ském Ostrohu pořádala 
10. 5. krajskou postupo-
vou soutěžní přehlídku 
skupin v orientálním tan-
ci Světlo Orientu. Soutě-
že se zúčastnilo i DDM 
Sluníčko. Na akci se podílela děvčata z kroužku Aisha, která 
se ve své kategorii pod vedením Kateřiny Petrové umístila 
na 4. místě. V 5. kategorii, kterou trénuje Gabriela Šustko-
vá, skupina Nefertárí dosáhla na krásné 2. místo a přivezla 
drahocenný pohár a účast na národním kole Světlo Orientu 
v Uh.  Ostrohu 7. 6. Ve velké konkurenci si skupina se sklad-
bou Marwa – Ama Naeima vybojovala hezké 6. místo. Všem 
děvčatům gratulujeme a přejeme další taneční úspěchy.   (in)
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

kalendář významných akcí
21. 6. ROŠ Štěrkoviště a okolí, po celý den

Tri-mAX SPorT TeAm, TuFo-morAviAmAn TriATlon 2014
Triatlonový svátek v Otrokovicích.

středa 25. 6. od 15.30 hod., Nový stadion
leTní cenA ATleTických PříPrAvek 
Závody dětí ročníků 2003 a mladší z celé Moravy: sprint 50 m, běh přes překážky, skok 
daleký, hod kriket. míčkem a raketkou, běh 300 a 500 m a štafety 4x60 m. Srdečně zvou 
pořadatelé TJ Jiskra Atletika Otrokovice a DDM Sluníčko.

sobota 28. 6., od 7.30 po celý den a večer, náves Kvítkovice
oSlAvA 120 leT Sdh kvíTkovice
Přijďte oslavit sto dvacáté výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kvítkovicích.  
Hasičský budíček, dechovka, přehlídka techniky a ukázka požárního útoku, občerstvení 
a další atrakce zajištěny.  Více na FB SDH Kvítkovice

čtvrtek 10. 7. v 10 hod. u pomníku Tomáše Bati v areálu TOMA a. s.
PieTní AkT k ucTění PAmáTky TomáŠe BATi
Uctění Tomáše Bati, který zesnul při letecké katastrofě 12. 7. 1932.

12. 7.–13. 9. procházky po otrokovické architektuře
PoJď ZA BAŤou!
12. 7., 16 hod, sraz park před Společenským domem: Po pracovní době (povídání o stav-
bách občanské vybavenosti), 9. 8., 16 hod, sraz park před Spol. domem: Zpátky do ba-
ťovského světa (hravé provedení po nejvýznamnějších otrokovických stavbách 
baťovské architektury), 13. 9., 10 hod, sraz nadjezd u Continental Barum: Baťovo leti-
ště a výroba letadel v Otrokovicích (vznik letiště i rozvoj baťovského podnikání).

Sobota 26. 7. od 9 hod., Nový stadion
viP  deSeTiBoJ mužů, SedmiBoJ žen A víceBoJ děTí
XVI. ročník atletického klání amatérů. Každý příchozí si může zkusit krásy i nástrahy 
královny sportu atletiky a její kralovské disciplíny víceboje.

Městská televize Otrokovice – archiv vysílání: 
www.televizeotrokovice.cz
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE 21.–22. června NA

gURmÁNSKý VÍKEND
KONfiTOVANÁ KAChNA i hUSA, POMaLU PečenÉ 

ŠŤavnaTÉ HOvĚZÍ, ŠPikOvaná kančÍ kýTa 
a DaLŠÍ SPeCiaLiTY Z vYHLáŠenÉ DOMáCÍ kUCHYnĚ

otrokovické letní slavnosti 2014 – program

SoBoTA 19. 7. 
rekreační oblast Štěrkoviště „Ve 
znamení draka ...“
9.00–12.00  Zábavné dopoledne za při-
spění organizací Junák, Český červený 
kříž, Policie ČR a SDH Otrokovice 

10.00–10.30 Zahájení závodů dračích lodí 
10.30–18.00 DRAČÍ LODě – Závody 
desetičlenných družstev
18.00–20.00 Pexeso
10.00–17.00 Kyvadlová doprava – vlá-
ček Moravský drak (Společenský dům – 
Štěrkoviště – Přístaviště) – jízdné zdarma

Přístaviště „Lodí bílou …“
9.00–17.00 Výletní loď ANNA, projížď-
ky v intervalu 40 minut (palubní lístek 30 
Kč)

kvítkovice, park u kostela „Co jste, 
hasiči …“ 
9.00–20.00 Celostátní výstava hasič-
ských stříkaček 
10.00–12.00  Dětský pořad  Pískomil se 
vrací 
14.15–17.00 NJ Klika Bluesband
 Michal Tučný revival
 Imortela
15.00 zasazení „Stromu přátelství“ u pří-
ležitosti 50. výročí povýšení Otrokovic 
na město (symbolizující spojení obou 
obcí Kvítkovic a Otrokovic)

Park před Společenským domem „Le-
tem světem …“
„Bavíme se pro Naději, otrokovickou  
o. p. s.“ – charitativní sbírka na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním posti-
žením

Park vedle Společenského domu smě-
rem k obchodnímu domu:
09.0 –09.15 Slavnostní zaháje-
ní řezbářského sympózia za účasti dele-
gace partnerských měst
09.15–17.00 Řezbářské sympózium

Park před Společenským domem – 
hlavní scéna:
10.00–10.15 Zahájení slavností
10.15–11.15 Akodeonový soubor 
ÚSMEV – Slovensko
11.30–12.30 Rooster 
13.00–14.00 Kitty Live 
14.30–15.30 Pískomil se vrací, 
pořad pro děti 
16.00–17.00 Michal David revival
17.30–18.30 Koberec Band 
(Deep Purple revival)
19.00–20.00 Cimmermanovo torzo 
(Jethro Tull revival)
20.30–21.30 The Backwards 
(Beatles revival)
22.00–23.00 Pop Stars (ABBA revival)
 
Základna svazu rybářů – doprovodná 
akce
17.00–02.00 Bamboo Forest fest 2014 – 

reggae festival

Park před poliklinikou „Letní promí-
tání“ 
21.30–23.00  Rivalové, akční film

PáTek 18. 7.
Park před Společenským domem 
„U nás doma ...“
17.00–17.15 Slavnostní zahájení slav-
ností, zasazení „Stromu přátelství“ u 
příležitosti setkání partnerských měst
17.15–18.15  Argema
18.45–19.45 World Roxette Tribute 
Band (The RockSet)
20.30–22.00 STANDA HLOŽEK s ka-
pelou 
 
hotel Baťov – Společenský dům, č. 7 
„Retro autosalon pro nejmenší…“
14.00–20.00 Výstava dobových kočárků 
z 60. let

Základna svazu rybářů – doprovodná 
akce
18.00–02.00 Bamboo Forest fest 2014 – 
reggae festival

Park před poliklinikou „Letní promí-
tání“
21.30–23.00  REVIVAL – český film

neděle 20. 7. 
Přístaviště „Lodí bílou …“
9.00–17.00 Projížďky na lodi Morava, 
na lodi bude hrát k poslechu dixieland 
Jazzbook (palubní lístek 30 Kč) 

nám. 3. května „Koulelo se, koulelo 
…“
9.30–10.30 Otrokovické kutálení – 
3. ročník soutěže v kutálení pneumatik 
přes náměstí volným stylem pro děti 
i dospělé
11.00–12.00 Pořad pro děti – LET-
NÍ ZMRZLINOVANÁ  
      
Park před Společenským domem 
„Bejvávalo …“
13.00–14.00 Dětský pořad – 
Námořnická šou 
15.00–16.00 FIAKR (bývalé ŠLAPETO)

modelářské letiště Bělov „Já se vzná-
ším, já si létám …“
10.00–14.00 Přehlídka leteckých modelů

Změna programu vyhrazena

Žáci všech tří otrokovických zá-
kladních škol by mohli již v září 
usednout do lavic v nových učeb-
nách pro výuku fyziky, chemie, 
matematiky, přírodopisu a zeměpi-
su. Město Otrokovice bylo úspěšné 
při získávání dotace z Regionálního 
operačního programu Střední Mo-
rava, která pokryje více než 6,6 mi-
lionu z celkových nákladů projektu 
ve výši 8,4 milionu korun. 

Žáci ZŠ T. G. Masaryka, Trávní-
ky i Mánesova tak budou mít k dis-
pozici moderní techniku, která jde 
v přírodovědných oborech velmi 
dobře využít spolu s interaktivními 
programy i praktickými pokusy. 

Projekt „Modernizace přírodověd-
ných učeben otrokovických ZŠ“ se 
bude týkat celkem třinácti učeben 
a třech přípraven. Jde o učebny 
fyziky a chemie včetně jejich labo-
ratoří, dále o učebny přírodopisu, 
zeměpisu, matematiky a k nim pa-
třících přípraven. Většina učeben 
bude vybavena novým ozvučením 
a zatemněním, některé i novými 
multimediálními katedrami, de-
monstračními stoly, interaktivními 
tabulemi, žákovskými lavicemi 
a dataprojektory. Pořízeny budou 
také nové tablety, GPS přístroje či 
digestoře. „Naším cílem je, aby po-
řízení nového, moderního vybavení 
v žácích podnítilo zájem o výuku, 
a přispělo tak k jejich dalšímu roz-
voji. Tento projekt vhodně navazu-

je na projekty realizované již dříve, 
jako je modernizace učeben pro IT 
a jazyky, vybavování učeben inter-
aktivními tabulemi a jiné,“ komen-
toval starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek.     (red)

Základní informace o projektu 
„modernizace přírodovědných 
učeben otrokovických ZŠ“
Termín realizace: 07/2014 
–06/2015 (zkušební provoz 
09/2014–06/2015)
investor: město Otrokovice
Zhotovitel: Moderní škola, s. r. o.
celkové náklady projektu: 
8 407 026 Kč
město otrokovice:  
1 741 139,01 Kč
dotace roP Střední morava: 
6 665 886,99 Kč

Přírodovědné učebny nabídnou moderní vybavení

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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Milí rodiče, máte doma školáky? Vá-
lejí se vám doma aktovky a batohy, 
které děti už nevyužívají? Charita sv. 
Anežky v Otrokovicích vyhlašuje 
sbírku těchto školních potřeb. Pod-
pořte zároveň s námi tento projekt 
a doneste na naši kteroukoli pobočku 
od června do srpna všechny školní 
potřeby, které vaše děti už nepotře-
bují. Jedná se například o aktovky, 

batohy, pouzdra apod. Všechny tyto 
věci můžete nosit do kanceláře fun-
draisera v Charitním domě, Na Ulič-
ce 1617, na Nový domov, Hlavní 
1229, do Azylového domu Samari-
tán, Moravní 936 nebo do charitního 
šatníku ve Svobodově ulici. Pomůc-
ky by měly být funkční a zachovalé, 
vhodné pro další použití. Vše, co se 
nám společně s vámi podaří nasbí-

rat, následně v srpnu shromáždíme 
a uspořádáme dobročinný bazar 
ve prospěch Charity v Otrokovicích. 
Součástí bazaru bude i dražba daro-
vaných věcí slavných osobností. Jste 
zvědaví, která osobnost podpořila 
naši sbírku? Tak se nezapomeňte při-
jít podívat!     
  veronika kArBoWiAková,
 fundraiser Charity sv. anežky

kam s nepoužívanými školními potřebami? na charitu
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Řada lidí si možná původně 
řekla, že tam budou jen děti „fi-
dlat na housličky“. Málokdo si 
ale uvědomil, že šlo především 
o jubilejní koncert paní uči-
telky Ireny pařenicové, která 
na základní uměleckou školu 
v otrokovicích nastoupila už 
ve dvaceti letech, a k dnešnímu 
dni tam tedy učí už plných čty-
řicet let. 

a právě při příležitosti jejích 
60. narozenin se v sobotu 10. 
května konal ve velkém sále 
otrokovické beseDy jubilej-
ní koncert: kdo na něm nebyl, 
může jen litovat. Zahrála jich 
spousta, od těch vůbec nejmen-

ších v souboru Šporclata přes 
žáky, kteří už dnes studují vyš-
ší stupně hudebního vzdělání 
nebo jsou dokonce sami vyu-
čujícími na ZuŠ či kroměřížské 
konzervatoři, až po dceru lin-
du, která své mamince přijela 
zahrát z Dánska, kde nyní žije 
a působí. 

nejen pro paní učitelku, ale 
i pro všechny ostatní poslu-
chačky to byl ten nejhezčí dá-
rek ke Dni matek, za který bych 
proto jménem přítomných ráda 
poděkovala.
 eugenie mAcháčková, 
 dlouholetá (80 let) občanka 
 otrokovické části baťov

Z redAkční PoŠTy

Přestože je na Otrokovicku ne-
dostatek zařízení nabízejících 
pomoc a podporu duševně ne-
mocným osobám i jejich rodi-
nám, v Otrokovicích, na sociál-
ním odboru městského úřadu, 
se zrodilo funkční řešení, jak 
jim pomáhat  – aktivizovat tzv. 
svépomocnou skupinu. 

Svépomocná skupina je 
určena pro rodinné příslušní-
ky, kteří mají ve své blízkosti 
člověka s duševním onemoc-
něním a přítomnost nemoci 
významně zasahuje do jejich 
každodenního života. „Tito 
lidé se chtějí dozvědět co nej-
více o duševním onemocnění – 
proč přichází, jak ho lze léčit, 
co pro to sami mohou udělat, 
jak porozumět svým blízkým 
nemocným – jejich potížím 
a stavům, a jak se přestat bát, že 
jsou v takové situaci sami a ne-

mají si o tom s kým popovídat. 
Základním principem svépo-
mocné skupiny je setkávání 
bez přítomnosti profesionálů, 
členové skupiny sami vyjádří 
svá očekávání a potřeby. Sku-
pina je pro ně bezpečným pro-
storem, ve kterém lze bez obav 
hovořit o všech problémech, 
potížích i radostech a sdílet je 
s lidmi, kteří prožívají podob-
né příběhy,“ popsala vedoucí 
Odboru sociálního Městského 
úřadu Otrokovice Květoslava 
Horáková s tím, že se jeho pra-
covníci velmi často setkávali 
s podněty či upozorněními tý-
kajícími se osob s duševní po-
ruchou, a proto hledali způsob, 
jak jim pomoci. 

Po konzultaci s otrokovic-
kým psychiatrem doktorem 
Zvoníčkem byli pro setkávání 
v rámci svépomocné skupiny 

zvoleni rodinní příslušníci osob 
s paranoidní schizofrenií. Akti-
vizace svépomocné skupiny ale 
není jedinou aktivitou na tomto 
poli. Proběhla například beseda 
s psychiatrem nebo prezentace 
činnosti organizace Horizont 
Zlín, která pracuje s dušev-
ně nemocnými osobami, a to 
za účasti zástupců Městského 
úřadu Otrokovice – vedoucí-
ho oddělení sociální pomo-
ci Kamila Hrice a referentky 
odboru sociálního Kateřiny 
Bednaříkové, která velmi ak-
tivně spolupracuje s rodinnými 
příslušníky osob s duševním 
onemocněním. Těch je v Otro-
kovicích asi padesát, přičemž 
oddělení sociální pomoci odbo-
ru sociálního pracuje přibližně 
s dvaceti z nich. 

Fakt, že pro osoby trpící 
duševním onemocněním chy-

bí v Otrokovicích organizace, 
zařízení, případně svépomoc-
né skupiny poskytující pomoc 
a podporu jak těmto duševně 
nemocným osobám, tak jejich 
rodinám, je jedním z poznatků 
pracovní skupiny Osoby v krizi 
a nezaměstnaní, která pracuje 
v rámci projektu Monitoring 
a vyhodnocování Komunitní-
ho plánování sociálních služeb 
(KPSS) na Otrokovicku. Tuto 
skutečnost potvrdily i poznatky 
sociálních pracovníků Odboru 
sociálního MěÚ Otrokovice 
včetně v této věci osloveného 
psychiatra Zvoníčka. „Za úče-
lem navázání bližší spolupráce 
jsme se sešli s Centrem služeb 
postiženým Zlín, jehož jedním 
ze zařízení je Horizont Zlín, 
který nabízí pracovní rehabi-
litaci osobám s duševním one-
mocněním. Této problematice 

se bude i nadále věnovat pra-
covní skupina KPSS, přičemž 
výhledově je možné, že sociální 
služby pro tuto cílovou skupinu 
budou dostupné i přímo v Ot-
rokovicích,“ nastínila vedoucí 
sociálního odboru.  

Svépomocná skupina se 
schází v Domovince (v domě 
s pečovatelskou službou) v uli-
ci Hlavní 1161 jedenkrát za dva 
měsíce v odpoledních hodinách 
v délce 90 minut. Všichni ro-
dinní příslušníci či osoby blízké 
lidem s diagnózou paranoidní 
schizofrenie, kteří mají zájem 
zapojit se do činnosti svépo-
mocné skupiny, se mohou ob-
racet na Kateřinu Bednaříko-
vou, DiS., tel: 577 680 273, 
e-mail: katerina.bednarikova@
muotrokovice.   

 mgr. lenka vAculová,
 tisková mluvčí otrokovic

S duševním onemocněním v rodině pomáhá svépomocná skupina

Poděkování za jubilejní houslový koncert paní učitelky Pařenicové Otrokovice jsou jedním z mála 
měst, která se mohou chlubit 
počtem nejvíce sběrných dvorů 
na obyvatele. Celkem je to v na-
šem městě 15 sběrných dvorů, 
kde můžete odevzdat staré 
lednice, televizory, koberce, 
nábytek a jiný objemný odpad. 
Navíc občané přihlášení k tr-
valému pobytu v Otrokovicích, 
jsou-li poplatníky místního po-
platku za likvidaci komunálních 
odpadů, v nich mohou ukládat 
bezplatně. Z provozního řádu 
vyplývá, že občan může zdarma 
do sběrného dvora jednorázově 
uložit max. 200  l odpadu. Po-
kud mu vznikne více odpadu, 
např. při rekonstrukci bytu, je 
povinen si tento odpad zlikvi-
dovat na své náklady. Kontej-
ner na odpad si u TSO může 
kdykoliv objednat. Provozní 
řád, mapku sběrných dvorů 
i otevírací doby lze jednoduše 
najít na webových stránkách 
Technických služeb Otrokovice 
www.tsotrokovice.cz.

Bohužel všechny tyto nad-
standardy, které nejsou v jiných 
městech zcela běžné, zřejmě ne-
stačí, a tak se nezřídka setkává-
me s pohledem, který zachycuje 
fotografie u tohoto článku. Ne-
jen, že si tím hyzdíme naše jinak 
čisté město, prostředí, ve kte-
rém žijeme, ale ještě tak navíc 
zatěžujeme městský rozpočet. 
Pokud se totiž viníka nepodaří 
zjistit, musí být tato černá sklád-
ka odstraněna na náklady města 
(v rozpočtu je částka vyčleněná 
na likvidaci černých skládek). 

Každopádně to však znamená, 
že z veřejných peněz, za něž 
mohou být např. opravovány 
chodníky nebo dětská hřiště, je 
likvidován něčí soukromý od-
pad. Proto by občané neměli být 
k takovému jednání lhostejní 
a viníka upozornit na nedovo-
lené jednání nebo to oznámit 
Městské policii Otrokovice. 
Za tento čin, v případě prokázá-
ní, mohou být ve správním říze-
ní pokutováni až 50 tisíci korun.                                                   
 milan Berčík, 
 zastupitel města otrokovice

Vedení města pravidelně oce-
ňuje upravenou zeleň, a proto 
vyhlašuje již 12. ročník soutěže 
Naše město v květech a zeleni.

Zahradnický materiál a další 
ceny v hodnotě několika tisíc 
korun jsou připraveny pro soutě-
žící, jejichž zálibou se stala péče 
o své okolí. Účastníkem soutěže 
může být každý, kdo žije nebo 
podniká v Otrokovicích. Soutěž 
má tři kategorie: A: květinová 
výzdoba oken a balkonů byto-
vých domů (1.–3. místo)
B: květinová výzdoba a údrž-
ba zeleně u rodinných domů 
– okna, balkony, předzahrádky 
(1.–3. místo) 

C: výsadba a údržba zeleně 
u podnikatelských objektů a in-
stitucí (1. místo)

Hodnoceny jsou pouze úpra-
vy viditelné z ulice. Při při-
hlášení do kategorie A (okna 
a balkony) je nutné uvést patro, 
případně i informaci, na kterou 
stranu domu je výzdoba oriento-
vána. U přihlášených předzahrá-
dek bytových domů také jména 
obyvatel, kteří se o výsadbu 

starají. Květinová výzdoba bude 
hodnocena v období od 1. červ-
na do 31. srpna komisí složenou 
ze zástupců města, Odboru roz-
voje města MěÚ Otrokovice, 
komise životního prostředí při 
Radě města Otrokovice a Tech-
nických služeb Otrokovice. 

Do soutěže budou zařazeni 
zájemci, kteří se sami přihlásí 
(písemně na adrese: Městský 
úřad, odbor rozvoje a správy 
majetku, nám. 3. května 1340, 
765 23 Otrokovice nebo e-mai-
lem na adrese zahradnickova@
muotrokovice.cz), ale také 
z podnětu jiného občana nebo 
samotné komise.  (red)

Z redAkční PoŠTy

město vyhlašuje soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu

Nově zrekonstruované dětské 
dopravní hřiště v Otrokovicích 
letos hostilo hned tři kola do-
pravní soutěže mladých cyklistů.  
Každoročně pořádá DDM Slu-
níčko kolo oblastní, letos přidalo 
i kolo okresní a krajské.

V kole oblastním se soutěže 
zúčastnily ZŠ Mánesova, TGM, 
Trávníky, Tlumačov, Mysločo-
vice a Halenkovice. Soutěžní 
disciplíny se úzce vázaly k pra-
vidlům silničního provozu: jízda 
na kolech po dopravním hřišti, 
kterou měli na starost policisté 
z Otrokovic, testy, kdy zkušební 
komisař města Otrokovice kontro-
loval teoretické znalosti pravidel 
silničního provozu, první pomoc, 
kterou zajišťoval DDM Sluníčko, 
stejně jako disciplína poslední 
– jízda zručnosti. Oblastní kolo 
podpořil svou záštitou hejtman 
Zlínského kraje.  Vítězové se pro-
bojovali do kola dalšího – okres-
ního. V tomto kole byly disciplíny 
stejné, jen o něco málo náročnější. 
Tohoto kola se již žádná z otroko-
vických kol nezúčastnila. Krajské 
kolo se konalo 28. 5., přidána byla 
další disciplína, a to práce s ma-
pou. Vítězové soutěžili 17.–19. 

června v celorepublikovém kole 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Děkujeme všem zúčastněným 
školám, pedagogům, kteří své 
svěřence na soutěže připravili, 
všem pořadatelům a podporovate-
lům soutěží tohoto typu a nám ne-
zbývá než přát si, ať Zlínský kraj 
reprezentují vítězná družstva co 
nejlépe. Na organizaci se výraz-
nou měrou podílela ZŠ Trávníky, 
které děkujeme obzvlášť.

Dopravní hřiště v Otrokovi-
cích, které provozuje právě DDM 
Sluníčko, může využívat i široká 
veřejnost. Každý všední den je 
otevřeno v 15–19 hodin, o ví-
kendech v 10–19 hodin. V letní 
prázdniny bude přístupné každý 
den v 10–19 hodin. Podmínkou 
vstupu je vlastní kolo, koloběž-
ka, odrážedlo či kolečkové brusle 
a přilba. Vstup je zdarma, na po-
řádek dohlíží správce dopravního 
hřiště. Provoz je spolufinancován 
Zlínským krajem  a městem Otro-
kovice.    Srdečně zveme i na další 
akce, které DDM Sluníčko pořádá 
– více na www.ddmslunicko.cz.      
Bc. helena dolinová, DDM 
 sluníčko, vedoucí odloučeného 
 pracoviště dopravního hřiště

novinky z dopravního hřiště
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dopraváček vloni a dnes
Výstava fotografií z rekonstrukce dopravního hřiště, která jej 
bude zdobit po celou dobu letních prázdnin. Je přístupná v oteví-
rací době dětského dopravního hřiště pro veřejnost, vstup zdarma. Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace  
autovraků zdarma.

až 1200 Kč za váš vrak
Včetně potvrzení.

Zajišťujeme i odvoz.

In
z

e
r

c
e



Dne 10. června 
oslavila 95. na-
rozeniny paní  
věra liSová. 
K tomuto ži-
votnímu jubileu  

srdečně gratuluje syn a dcera  
s rodinami.

Dne 28. června osla-
ví vzácných 100 let paní  
Helena Schádková, 
rozená mAZurková. 
Přejeme jí 
všichni hlavně 
hodně zdraví, 
aby byla i na-
dále tak vitální 
jako doposud  
a navzdory nelehkému osu-
du šťastná, spokojená a 
obklopena láskou, kterou 
si určitě zaslouží. Ze srd-
ce přejí rodiny Mazurko-
va, Wyslychova, Hradilova  
a Holečkova.

9
OtrOkOvické

nOviny

Dne 22. června uplyne dlouhých 19 let od úmrtí 
mého bratra Bohdana TománkA. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte se mnou. Bratr Milan

Dne 24. června uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
opustil náš drahý syn, ing. Petr vymAZAl. Ode-
šel ve věku pouhých 32 let. Chybí nejenom rodi-
ně, ale i kamarádům. Děkujeme, že nezapomínáte!  
Rodiče a ostatní příbuzenstvo

Dne 24. června vzpomeneme smutné desáté výročí úmrtí našeho 
tatínka a manžela, ing. Petra vymAZAlA. S láskou vzpomí-
nají dcera Michaela, manželka Kateřina a ostatní příbuzenstvo.

S úctou a kamarádskou láskou vzpomínáme na skvělého 
spoluhráče, vynikajícího kamaráda a jednoho z nás, ing. Petra  
vymAZAlA. Petře, nikdy nezapomeneme! Členové SK  
Baťov 1930.

Dne 24. června uplyne 7 let, co nás navždy opusti-
la naše milovaná maminka, tchyně a babička, paní  
ludmila hoSTAŠová. S láskou v srdci na ni 
vzpomínají dcera Miroslava s manželem Romanem 
a vnučkou Janou.  Máme Tě rádi.

Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 
26. června uplyne 10 let od úmrtí paní  
marty želeZníkové. S láskou vzpomínají  
manžel, syn s rodinou a dcera s rodinou.

Dne 26. června uplyne 5 let od úmrtí pana 
Bohumila odložilíkA. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Zdeňka a synové.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše 
vzpomínat. Dne 2. července si připomeneme 1. vý-
ročí úmrtí pana Josefa JurčíkA, mého manže-
la, tatínka a dědečka. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Věra a dcery Jitka a Martina s rodinami.

odešla, ale v našich srdcích žije dál. Dne 6. září 
by se dožila 85 let naše maminka a babička, paní  
Bohuslava Piková. V červenci vzpomeneme  
10 let od jejího odchodu. S láskou vzpomínají  
dcera Jaroslava a bratr Pavel s rodinami.

Dne 4. dubna jsme vzpomněli  7. 
výročí, kdy nás navždy opustila 
milovaná maminka, babička, paní  
Božena mArTinů. Dne 19. 
července vzpomeneme 11. vý-

ročí, kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček, pan  
Josef mArTinů. S láskou a úctou vzpomíná dcera  Hana.

To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest zůstá-
vá a vzpomínání. Dne 14. května jsme si připomněli  
nedožitých 70 let pana rudolfa čáPA. S láskou 
na něj vzpomínáme.

V matčině náručí srdce se naučí lásku a dobrotu 
znát – v loučení hodině slib ten chci dát: čemu mě 
učila, v tom budu věrně vždy stát! Dne 19. května 
uplynulo 22 let, kdy nám odešla naše drahá maminka   
růženka hoBZová, která zde na Baťově s jinými 
ženami byla zakladatelkou ČČK a dlouholetá sociální pracovnice.  
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Evža a syn Karel s rodina-
mi. Kdo jste ji znali, věnujte s námi tichou vzpomínku. Děkujeme!

Dne 2. června uplynulo 20 let, kdy nás navždy  
opustil manžel, tatínek, dědeček, pan Zdeněk GoiŠ.  
Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 5. června uplynulo 15 let od úmrtí pana  
ing. Josefa Tkáče, cSc. S láskou vzpomínají  
manželka, syn Pavel a dcera Alena s rodinami.

Dne 6. června uplynulo již 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan  
luděk AndreJev. S láskou stále vzpomíná 
manželka Marie s rodinou. 

Dne 14. června uplynul rok, co se s námi navždy  
rozloučila naše drahá, paní marie  
čelechovSká. Všichni, kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodina

Dne 15. června jsme si připomněli nedožitých 95 let  
našeho tatínka, dědečka, pana Aloise dohnAlA.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpo-
mínají dcery Ludmila, Marie a Anna s rodinami.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše 
vzpomínat. Dne 16. června by se dožila 70 let naše 
teta, paní ludmila FolTýnová a zároveň jsme 
si připomněli dne 9. června již 26 let, co nás opusti-
la. S láskou stále vzpomíná neteř Dagmar s rodinou.

Dne  17. června uplynulo 8 let od úmrtí pana  
Aloise mikuly. Dne 21. června by oslavil 86. na-
rozeniny. S láskou stále vzpomíná manželka a dcera  
s rodinou.

Dne  18. června jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 
mého manžela, pana vladimíra PřikrylA. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinami.

Dne  18. června uplynuly 3 smutné roky, kdy  
odešel od všech, které měl rád, pan  
Zdeněk hrBáček. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne  18. června by se dožila 90 let paní  
vlasta mAZánková. S láskou stále vzpomínají  
synové Leoš, Miroslav a dcera Jarmila s rodinami.

Vzpomínka tichá na ruce zlaté, na ochotu, lásku,  
radost i strast. Vzpomínka tichá na srdce drahé, kte-
ré tak rádo těšilo nás. Dne 19. června by naše milá  
babička, paní Anna JAndová, oslavila 95. naro-
zeniny. S láskou vzpomíná rodina a známí. 

Dnes, 20. června,  uplynul 1 smutný rok, co nás na-
vždy opustil pan František říhA. S láskou vzpo-
mínají manželka Zdeňka, syn Daniel, dcera Denisa 
s rodinami.

SPolečenSká kronikA BlAhoPřání

inZerce

Společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 
Kč vč. DPH/osoba. Podklady a platby přijímá pra-
covnice Městského infocentra, Otrokovická BESE-
DA, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–18 hod., So 8-12 hod.

In
z

e
r

c
e

Společnost TomA, a. s. 
otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
kontakt: 737 207 790
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nehtové studio v Otrokovi-
cích, ul. Čechova 1604 nabízí 
volný prostor k pronájmu pro 
kosmetičku, masérku, tatéra, so-
lárium, jako kancelář k poraden-
ství apod. Informace na tel. 
732 264 961.
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Anglický značkový second 
hand „DÁJA“ v Otrokovicích 
na nádraží zve na červnové sle-
vy 50 % ve dnech 23.–24. 6. 
(9.00–17.00). OD 1. 7.  PRODEJ 
1 KUS 39,- Kč. 

Základní škola Trávníky 
otrokovice nabízí 
k PronáJmu 

neByTové ProSTory 
v PříZemí PAvilonu B 
o výměře 42 m2. vhodné 

pro zubní ordinaci, 
pracovnu logopeda, 

speciálního pedagoga 
apod. Bližší informace na 

telefonu 576 771 602.

Základní škola Trávníky 
otrokovice nabízí 
k PronáJmu 

neByTové ProSTory 
v PříZemí PAvilonu e 
o výměře 135 m2. vhod-
né pro sportovní aktivity, 
jako kancelář apod. 
Samostatný vchod, chod-
ba, dvě místnosti, sociální 
zařízení. Bližší informace 
na telefonu 576 771 602.

In
z

e
r

c
e

In
z

e
r

c
e

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

Zápis do kurzů pro dospělé, mládež a děti od 3 let.
JAZYKY JSOU ZÁBAVA
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Studio Městské televize 
Otrokovice 

nabízí výrobu a profesionální zpracování 
svateb, soukromých, společenských i firem-
ních akcí, dokumentů a propagačních filmů. 

E-mail pro nabídku a bližší info: 
 redakce@televizeotrokovice.cz
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Hledáte jinou možnost 
než studium na vysoké škole?

Vyšší odborná škola žiVnostenská PřeroV, s. r. o.
nabízí ve školním roce 2014/2015 studium ve vzdělávacích programech

  bezpečnost práce a krizové řízení (denní forma vzdělávání)

  dopravní a spediční činnost (denní forma vdělávání)

  finanční řízení (denní forma vzdělávání)

  marketing (denní forma vzdělávání)

  sociálně právní činnost (dálková forma vzdělávání)

Přihlášky přijímáme do 31. 7. 2014, 
nebo průběžně do 30. 9. 2014 podle kapacitních možností školy.

Na telefonních číslech 581 218 018, 724 080 017, 
nebo na e-mailu vosz@sszprerov.cz Vám rádi zodpovíme dotazy, 
případně si můžete domluvit návštěvu a prohlídku školy.

Ve středu 14. května ve Střední 
průmyslové škole Otrokovi-
ce přivítali významného čes-
kého astronoma, astrofyzika 
a popularizátora vědy Jiřího 
Grygara. Odborná přednáška 
proběhla v rámci projektu Cen-
tra přírodovědného a tech-
nického vzdělávání pro mo-
derní výuku žáků středních 
a základních škol ve Zlínském 
kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0010.
  Děti z okolních základních škol 
zcela zaplnily přednáškový sál 
v penzionu Jezerka. Pan Grygar 
mluvil o rozpínání vesmíru, asy-
metrii hmoty, vzniku hvězdných 
černých dír a dalších astrofyzi-
kálních jevech. Vysvětlil vznik 

fyziky, chemie i biologie a vzá-
jemné souvislosti těchto věd. 
Velmi jednoduchou formou ob-
jasnil vznik chemických prvků, 
prvních hvězd i jednotlivé etapy 
možného vzniku naší planety.
 Na závěr přednášky přidal Jiří 
Grygar několik dobře míněných 
rad: 1. Najděte si spřízněnou 
duši, ve dvou se to lépe táhne.
2. Najděte si ty nejlepší dostupné 
učitele, vyberte si nejlepší školu/
fakultu/katedru.
3. Učte se jazyky a matematiku 
nad rámec školních osnov.
4. Účastněte se studentských 
soutěží (olympiád) v oborech 
vám blízkých.
5. Neztrácejte bezúčelně čas 
(TV, internet).
6. Nezapomeňte na dobrou 
 fyzickou kondici.
7. Překonejte sami sebe, na to má 
člověk vždycky.
8. Per sapéra ad astra! (Přes pře-
kážky ke hvězdám).

Setkání s opravdovým věd-
cem bylo pro všechny příjem-
ným překvapením. Porozuměli 
jsme aspoň trochu složitému 
vesmíru kolem nás a od teď se 
s hlavou zakloněnou budeme 
dívat na nebe s hvězdami úplně 
jinak.
marie homolková, Jana 
vodáková, spŠ otrokovice

Jiří Grygar: velký třesk aneb Jak to všechno začalo 

Angličtináři v Základní škole 
Mánesova mají rozhodně spoustu 
nápadů a chuti do práce.  Věříme, 
že jejich aktivita pomáhá žákům 
v zápolení s angličtinou. A jak to 
bylo v letošním školním roce? 

Díky účasti v projektu Inova-
tivní přístup k výuce angličtiny 
na školách ve Zlínském kraji 
žáci pátých až osmých tříd nejen 
reprezentovali naši školu v kraj-
ském kole soutěže Týmová spo-
lupráce (vytvořili velmi zdařilé 
prezentace o Zlínském kraji), ale 
úspěšní členové týmu se mohli 
loni bezplatně účastnit prestiž-
ního letního tábora s výukou 
angličtiny a tatáž zkušenost čeká 
další žáky i letos. Kromě výuky 
rodilými mluvčími se budou žáci 
bavit i na tematických večerech, 
budou mít možnost tancovat, 
soutěžit, sportovat, hrát celotábo-
rovou hru atd. Z projektu je také 
financována výuka anglického 
jazyka rodilým mluvčím Marti-
nem Fillou, Australanem. Žáci 
měli v jeho hodinách možnost 
konverzovat, ptát se, zvláště ti 
mladší pracovali s velkou radostí, 
a i když ne vždy a všemu zcela 
rozuměli, snažili se dopídit správ-
ného výsledku.

V červnu škola zajistila pro 
naše žáky rodilou mluvčí slečnu 
Dagmar Bradac z Chicaga, která 
si připravila na celý týden pouta-

vé konverzační hodiny pro malé 
i velké angličtináře. Velmi jsme 
se na její hodiny těšili, znali jsme 
ji totiž již z loňského roku a vědě-
li, že práce bude velmi zajímavá. 
Tehdy pracovala pouze s jednou 
třídou, tentokrát se s ní potkalo 
větší množství žáků třetích až 
osmých tříd. Slečna Dagmar si 
připravila prezentace o lidech, 
o městech, zajímavostech v USA. 
Po našich žácích pak vyžadovala 
srovnávání se zvyklostmi v naší 
zemi, s památkami v našem měs-
tě či okolí. Bylo velmi potěšují-
cí sledovat zájem a ochotu žáků 
spolupracovat a co nejvíce kon-
verzovat. Za umožnění této for-
my výuky děkujeme Sdružení ro-
dičů, které akci finančně zaštítilo. 

Na prvním stupni se žáčci 
druhé třídy zapojili do e-twinnin-
gového projektu Our pets (part-
nerské školy z Estonska, Polska, 
Turecka, Litvy a Rumunska) 
a žáci páté třídy do projektu Take 
care of Teddy Bear (partnerské 
školy z Polska, Chorvatska, Řec-
ka, Litvy, Francie, Švédska, Itálie 
a Španělska). 

Soutěže ve zpěvu anglických 
písniček, kterou pořádá agentura 
Wattsenglish, se účastnilo něko-
lik dětí ze čtvrtých a druhých tříd.  
Žáci písničku nazpívali, natočili 
na video a umístili na stránky 
Wattsenglish. Konkurence byla 

veliká, a přesto se (a právem) sta-
la vítězkou Lucie Pajchlová z 2. 
B s písní Where's my book. 

Pochopitelně se pravidelně 
účastníme soutěže Mini First 
Certificate, olympiád a konver-
začních soutěží v cizích jazycích. 
Reprezentující žáci nám nedělají 
ostudu, vždy získají pěkné umís-
tění. 

Letos si také opět vyzkoušeli 
konverzaci naživo během tý-
denního poznávacího zájezdu 
do Belgie a Velké Británie. Celý 
zájezd byl směsicí pocitů – úžasu 
z nádherných architektonických 
děl, pestrosti života v cizích ze-
mích, nadšení z návštěvy svě-
toznámých památek a muzeí až 
po strach z neznámého, když 
jsme čekali na setkání s hosti-
telskými rodinami. V pár dnech 
jsme toho zažili tolik, že se to 
nedá vměstnat do jednoho člán-
ku, dohromady jsme nafotili tisí-
ce fotek.  My pedagogové jsme 
zažívali pocity radosti z toho, že 
se dětem zájezd líbí, vyčerpání 
z neustálého deště, který nás ne-
únavně provázel, ale také pocity 
pýchy nad tím, že se děti z Má-
nesky dokážou hezky a slušně 
chovat a dobře reprezentovat své 
rodiče, školu i Českou republiku. 

 Helena holuBová, 
 martina kryŠková, 
 vyučující aJ, ZŠ Mánesova

Na pátek 30. 5. se těšili všichni 
žáci prvních, druhých, třetích a 
čtvrtých tříd Základní školy T. 

G. Masaryka.  Od 9 do 11 hodin 
si zařádili v zábavním centru Ga-
laxie ve Zlíně. Na zpáteční cestě 

zástupci všech tříd navštívili psí 
útulek ve Zlíně na Vršavě a neje-
li s prázdnou. V bednách jsme 
zvířátkům přivezli deky, hračky, 
granule, konzervy, vitaminy, 
pamlsky a peníze na veterinární 
pomoc pro zvířátka. Peníze jsme 
získali pomocí darů jednotlivců 
nebo celých tříd. Druháčci  si 
přivstali a upekli se svou paní 
učitelkou muffiny, které během 
dopoledne prodali. Ostatní dá-
rečky pro naše psí a kočičí kama-
rády nosily děti z celého prvního 
stupně.
  učiTelé 1. STuPně, 
 ZŠ TGM

Ve dnech 22. a 23. května strá-
vili žáci druhých tříd dva netra-
diční dny v přírodě na základně 
DDM Sluníčko na Štěrkovišti.

Jelikož se děti za rok a půl 
dobře znají ve svých třídách 
při vyučování a tvoří dva dobré 
kolektivy, chtěly paní učitelky 
Staňková a Kašpárková tyto 
kolektivy stmelit dohromady 
i při hrách a soutěžích v přírodě. 
Na pomoc si přizvaly paní vy-
chovatelky Fickovou a Tomáš-
kovou, které děti znají ze škol-
ní družiny. Ty měly v zásobě 
spoustu her a soutěží.

O většinu stravy se postaraly 
ochotné maminky a babičky, 
které upekly vynikající buchty 
a koláče, domácí chléb, perníky 
a muffiny. Jiné připravily ze-
leninu a ovoce a umíchaly po-
mazánky. Součástí pobytu bylo 
i poznávání vzdálenějšího okolí 
Otrokovic a výšlap lesem na žlu-

tavské hřiště.  Kdo tento kopec 
zná, ví, jakou to chce pořádnou 
kondici vystoupat nahoru. Aby 
cesta dobře utíkala, plnily děti 
různé úkoly a poznávaly pří-
rodniny. Odměnou za statečnost 
a výdrž byla vynikající zmrzlina 
v přístavišti.

Druhý den ráno děti velmi brzy 
zašimralo sluníčko pod nosem, 
a proto už v šest hodin všichni 
vyběhli na hřiště na rozcvičku. 
Tímto se dobře připravili na dal-
ší hry a zábavu. Dopoledne utek-
lo jako voda a nezbývalo než se 
sbalit a vrátit se ke škole. Tam 
už netrpělivě čekali rodiče a děti 
trochu unavené, ale spokojené si 
odvedli domů.

Už teď se všichni těší na příští 
školní rok, kdy je čeká velká tý-
denní škola v přírodě.
mgr. dana STAňková, 
mgr. marcela kAŠPárko-
vá, třídní učitelky 2. tříd

…fakt to stojí za to!!!!Školička v přírodě na ZŠ Trávníky

opravy a broušení nožů, nůžek 
i jiných nástrojů, sekání trávy, 

drobné opravy všeho druhu 
michal rosík, moravní 9172 

Tel.: 774 022 720, 
web: sites.google.com/site/brousenirosik
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den dětí v ZŠ TGm slavila spolu s dětmi také zvířátka ze zlínského útulku

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 dnech 16. až 18. května 
se naši hráči zúčastnili part-
nerského fotbalového turnaje  
v družebním městě Otroko-
vic Zawadzkie, kde úspěšně 
reprezentovali naše město. 
Kluci kromě účasti v turna-
ji navštívili i aquapark nebo 
využívali místní posilovnu. 
V samotném turnaji, který byl 
kvůli nepříznivému počasí 

přesunut do haly, naši kluci 
zvítězili ve všech utkáních, 
která hráli, a tak získali zlatou 
příčku. Klub FC Viktoria Ot-
rokovice ročník (2001–2002) 
reprezentovali: Berky Michal, 
Drábek Jan, Hrnčiřík Tomáš, 
Kovařík Jaroslav, Petrů Lukáš, 
Skoumal Marek, Ševčík Denis, 
Tománek Jan + vedoucí: Žitný 
Milan, Železník Bořek.

 
 
 

Bořek želeZník, 
 FC Viktoria otrokovice

Měsíce  květen  a červen jsou 
pro veslaře obdobím, kdy pro-
dávají  výsledky svojí zimní 
přípravy. Prvním testem zá-
vodní výkonnosti pro dorost 
a juniory byly kontrolní závody 
na skifech a dvojkách koncem 
dubna v Račicích. Val. Solařo-
vá jako dorostenka prvním ro-
kem  na skifu obsadila výborné 
10. místo, dvojka F. Novotný  
a J. Šamánek měla technickou 
závadu na lodi a z toho důvodu 
se umístili na 7. místě.

Ve dnech 10.–11. května 
se konala velká mezinárodní 
juniorská regata v Německu 
v Mnichově, které se zúčastni-
la i  česká reprezentace. Mimo  
ni startovala na vlastní náklady 
i otrokovická posádka na dvoj-
skifu Jan Solař a Martin Svíze-
la, kteří si chtěli ještě vybojovat 
možnost startu na mistrovství 
Evropy v Belgii.  Na start rozjíž-
děk se dostavilo celkem 18 lodí  
z celé Evropy a naše posádka  
v přímém souboji porazila nomi-

novanou českou dvojici o celých 
12 vteřin, čímž si vybojovala 
nominaci na mistrovství Evropy 
juniorů.

Na mistrovství v Belgii starto-
vali naši veslaři  v nejpočetněji 
obsazené kategorii, kdy  na start 
dvojskifů se dostavilo 22 posá-
dek z Evropy. Ze 4 rozjížděk po-
stupovala do semifinále vždy jen 
vítězná posádka, ostatních 18 
lodí jelo opravné jízdy. Bohužel 
naše posádka měla  smůlu, když 
při závodě projel kolem nich 
motorový člun  a vlny od to-
hoto člunu naši posádku téměř 
zastavily, takže přišla o postup 
do semifinále. V nedělních jíz-
dách pak již bojovali jen o 12. 
až 18. místo – výsledkem bylo 
15. místo, ale v 11. nejrychlej-
ším čase. Trenérkou posádky je 
Ing. Zuzana Atarsia.

Ve dnech 18.–19. května se 
na Brněnské přehradě konala 
mezinárodní regata mládeže, 
kde si výborně vedly naše do-
rostenecké posádky.  Vynika-

jící výkon předvedli dorostenci 
v sestavě Kára, Šamánek, No-
votný a Martínek, kteří na pá-
rové čtyřce výrazně porazili 
14 dalších posádek, a jsou tak 
velkými favority na vítězství 
na letošním MČR. Polovina 
této posádky, J. Šamánek a  F. 
Novotný,  navíc vybojovala 3. 
místo v závodě dvojek bez kor-
midelníka.

Kvalitní výkon předvedla 
i M. Solařová, která společně 

s olomouckou M. Truhlářovou  
vybojovala v závodě dvojskifů 
dorostenek skvělé 2. místo z 25 
startujících posádek.

Stejně dobrý výkon předvedla 
čtyřka starších žáků R. Hladík, 
T. Maňásek, F.  Machoň, F. Kru-
šina, kteří v konkurenci 11 lodí 
vybojovali cenné 3. místo. K 2. 
místu v závodě čtyřek starších 
žaček přispěla i naše L. Omel-
ková, která startovala v posádce 
společně s děvčaty z Olomouce. 

Ve dnech 24.–25. června se 
konala velká regata v Hodoní-
ně, kde startovali i žáci a žačky. 
Pro vítězství si zde dojeli starší 
žáci na čtyřce (R. Hladík, T. 
Maňásek, F. Machoň, F. Kruši-
na), kormidlovala trenérka M. 
Solařová. Další vítězství získali 
skifaři – v kategorii žaček 13- 
letých zvítězila B. Kovářová, 
na skifu 14letých zvítězil R. 
Hladík. Na dvojskifu starších 
žaček vyhrály L. Skopalíková 
a K. Huskovou. Řada dalších 
posádek žactva absolvovala svůj 
první start a nyní se již mohou 
připravovat na těžší souboje.

Mladí otrokovičtí veslaři 
ukázali, že se v průběhu zimní 
a jarní přípravy dobře připravi-
li na letošní sezonu a že budou 
dobře reprezentovat naše město. 
V červnu startují na Primátor-
kách, na mistrovství Moravy 
a koncem června na vyvrchole-
ní sezony – na mistrovství  ČR. 
 Jiří kuBíček, 

 oddíl veslování TJ Jiskra

veslaři  startovali na evropském šampionátu i na mezinárodní regatě

veslařské naděje otrokovic. Reprezentanti dvojskifu Jan  
solař a Martin svízela.  

FC Viktoria Otrokovice 
x  Žedowice15:0
FC Viktoria Otrokovice 
x Zawadskie 4:0
FC Viktoria Otrokovice 
x Kielcza 14:0
FC Viktoria Otrokovice 
x Dubnica nad Váhom 7:3

výsledky zápasů:

Turnaj v Zawadském hráči Fc viktoria suverénně vyhráli

O víkendu 12.–13. dubna proběhl ve švý-
carském Pfäffikonu Aerobic Swiss Open 
neboli otevřené mistrovství Švýcarska 
a Francie. Soutěže se zúčastnili také zá-
vodníci z Německa, Belgie, Holandska 
a České republiky. I porota byla složena 
z mezinárodních odborníků. Celá sou-
těž byla rozdělena na dvě části – A: pro 
vrcholové závodníky z evropské špičky 
a B: pro méně zkušené závodníky. Tým 
děvčat otrokovického fitness a sportov-
ního aerobiku L. Bujáčková, M.  Brixo-
vá, K. Chaloupková, M. Ftáčníková, A. 
Karasová a H. Cibulková zcela kraloval 
v B soutěži. Děvčata vybojovala 4 zlaté 
a jednu stříbrnou medaili, ovšem nej-
větším oceněním byla osobní pochvala 
poroty za skvěle předvedenou sestavu. 
Děvčata tak odjížděla domů bohatší ne-
jen o cenné kovy, ale především o skvělé 
zážitky a zkušenosti ze svých prvních 
mezinárodních závodů. Poděkování patří 
starostovi města Otrokovice, který pře-
vzal nad závodem záštitu.

V neděli 11. května proběhl ve spor-
tovní hale na Štěrkovišti již 7. ročník Me-
zinárodní přehlídky pohybových skladeb 
Otrokovice 2014, nesoutěžní přehlíd-

ky skupinových sestav. Každoročně se 
účastní i týmy ze slovenského družební-
ho města Dubnica nad Váhom. Přihlásilo 
se celkem 63 skladeb ve třech kategori-
ích z různých žánrů – aerobik, mažoret-
ky, gymnastika, hip hop a další, což je víc 
než 700 vystupujících, takže program byl 
pestrý a zajímavý. I proto neměla laická 
porota lehký úkol při rozhodování, který 
tým obdrží připravené ceny za originali-
tu, kostým a sympatii. Dále udělila Cenu 
starosty města Otrokovice, Cenu ředitele 
TJ Jiskra Otrokovice, Cenu Centra vol-

ného času Dubnica nad Váhom a Cenu 
poroty. Všichni účastníci obdrželi drob-
né dárky a již tradičně odcházeli se zla-
tou medailí na krku, a to včetně jejich 
trenérů. Cenu svým hlasováním udělili 
i diváci. Organizátor akce TJ Jiskra Ot-
rokovice – oddíl SPV děkuje za možnost 
uspořádat tuto akci všem sponzorům: 
město Otrokovice, Zlínský kraj, ZLIN 
Aircraft Otrokovice, STUDIO 6.15, 
s. r. o.
kategorie do 11 let
Cena sympatie: ZOO NA BALÓNECH, 
TJ Jiskra Otrokovice, odbor SPV,
Cena za nejlepší kostým: ŘÍMŠTÍ LE-
GIONÁŘI, DDM Sluníčko Otrokovice 
Quick step AT Tlumačov,
Cena za originalitu: MIMOŇOVÉ, Ta-
nečně sportovní skupina POHODA Bře-
zolupy
kategorie malé týmy
Cena sympatie: SPORTOVNÍ AERO-
BIK DUO S&K, TJ Jiskra Otrokovice 
odbor SPV
Cena za nejlepší kostým: SPORTOVNÍ 
AEROBIK DUO L&K,  TJ Jiskra Otro-
kovice, odbor SPV
Cena za originalitu: SPORTOVNÍ AE-

ROBIK TRIO M&H&A, TJ Jiskra Ot-
rokovice – odbor SPV
kategorie 12 a více let
Cena za nejlepší kostým: KRÁLOV-
STVÍ ZA RUCE, DDM Sluníčko Otro-
kovice, Quick step AT Tlumačov
Cena sympatie: BUCHET JE SPOUS-
TA, ŠTJ Mládí Brno
Cena za originalitu: MÓDNA PREHLI-
ADKA – KOLEKCIA 2014, TS Tweety 
CVČ Dubnica nad Váhom
Cena ředitele TJ Jiskra Otrokovice: 
SCOTTISH DANCING,  DDM Matýs-
ek Napajedla
Cena starosty města Otrokovice:  CHA-
NNEL BEATUP NEWS, TS Beat Up 
Brno - Zlín
Cena CVČ Dubnica nad Váhom: MRA-
VENCI V AKCI, ASPV SK Zlín
Cena poroty: DOBRÉ RÁNO, DDM 
Sluníčko Otrokovice Quick step AT 
Tlumačov
Cena diváků: DEŠTNÍK, PKR při ZŠ 
JUDr. J. Mareše Znojmo
Více na www.sokolovnaotrokovice.cz  
a FB Sokolovna Otrokovice.
 Alena Ježová, 
 odbor spV TJ Jiskra otrokovice

úspěchy aerobiku SPv TJ Jiskra: ve Švýcarsku i v otrokovicích

Úspěšný tým fitness ve Švýcarsku.

Skifař Petr Čabla rozjel letošní 
sezonu ve velkém stylu. Veslař-
ská sezona tradičně začíná  mi-
strovstvím ČR na dlouhé dráze 
začátkem dubna. Zde se Petr 
umístil na 4. místě, ale malé ro-
zestupy mezi nejlepšími českými 
skifaři lehkých vah slibovaly ve-
lice vyrovnané kontrolní závo-
dy konané o čtrnáct dní později  
v Račicích. A ty se Petrovi po-
vedly nadmíru fantasticky! Ve 
třech závodech dojel na třetím, 
druhém a třetím místě. V sou-
čtu všech časů obsadil 2. místo 
mezi účastníky olympijských her 
bratry Vetešníky a poprávu si 
zasloužil nominaci na Mistrov-
ství Evropy v lehkém skifu. Na 
přelomu května a června vyrazil 
s reprezentací do srbského Bě-
lehradu. Účast mezi nejlepších 
dvanáct skifařů mu těsně unikla 
o půl lodě. Ovšem svoji formu 

potvrdil vítězstvím ve finále C, 
a tedy celkovým třináctým mís-
tem, což je historicky nejlepší 
český výsledek v této kategorii. 
O týden později se v Praze konal 
již 101. ročník pražských Primá-
torek. Petra, za neúčasti čerstvé-
ho mistra Evropy Synka, porazil 
jen těžkovážník Plocek, a tak si 
Petr odvezl druhé místo. Držme 
mu palce, aby i druhá půlka se-
zony byla stejně úspěšná.
 ing. vlastimil čABlA, trenér

Petr čabla vyhrál finále na mistrovství evropy
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Pro letošní 
mistry ex-
traligy, ho-
kejisty PSG 
Zlín, to byl 
kondiční trénink, pro muže SK 
Baťov 1930 skvělá příležitost 
zahrát si se slavnými sportovci 
a pro diváky atraktivní podíva-
ná. Přátelský fotbalový zápas 
ve sportovním areálu Baťov si 
zkrátka všichni užili. 

Diváci oba týmy povzbu-
zovali a řada z nich využila 
i možnosti potěžkat si mistrov-
ský pohár nebo si říct o podpi-
sy například Petra Lešky, Jiřího 
Marušáka, Jiřího Ondráčka, ale 
třeba i Petra Čajánka a mnoha 
dalších.

Těsné vítězství 6:5 si na-
konec připsal tým SK Baťov 
1930. „Domácí hrají velice 
dobře. Pro nás je to druhá fáze 
tréninku, ráno jsme měli první, 
takže kluci jsou možná trošku 
unavení. Utkání má ale velký 
náboj, padlo hodně gólů, a tak 
i diváci mohou být spokoje-
ní,“ zhodnotil trenér hokejistů 
Rostislav Vlach. „Je to dobrý 
doplněk k celkové kondiční 
přípravě. Určitě to baví více 
než nějaký dril. Naše fotbalová 
skupina to má určitě o něco zá-
živnější,“ odkázal obránce Jiří 
Marušák na to, že druhá sku-
pina hokejistů ve stejné době 
musela pouze běhat. Sportov-
ní areál Baťov ukázal, že umí 

nabídnout kvalitní zázemí pro 
každého. Spokojeni byli i ho-
kejisté PSG Zlín. „Je to pěk-
ný areál, i to zázemí v kabině, 

všechno šlape, jak má. Chtělo 
by to i další takové krásné are-
ály, jsme tady spokojení,“ míní 
Rostislav Vlach.  (red)

hokejisté dorazili i s mistrovským pohárem
Oddíl TJ Jiskra polní kuše po-
řádá ve dnech 4.–6. července 
závody ve střelbě z polní kuše 
(v pátek odpoledne bude řízený 
trénink, v sobotu a v neděli pro-
běhnou samotné závody). Jde 
o závod světového poháru, který 
se bude konat na stadionu v Ot-
rokovicích. I letos se očekává 
bohatá účast. Do řady podél tri-
buny si na střeleckou čáru stoup-
ne cca 60 střelců z těchto zemí: 
Belgie, Chorvatsko, Švédsko, 
Maďarsko, Neměcko, Švýcar-
sko, Francie a Česká republika. 

Přesto, že jsou střelci rozdě-
leni do různých kategorií, střílí 
všichni stejný počet šípů na stej-
né vzdálenosti: 30 šípů na 65 m, 
30 šípů na 50  m, 30 šípů na 35 
m, a to první i druhý den. Maxi-
mální počet bodů za jeden den 
je tedy 900, maximální možný 
nástřel za celý závod je 1 800 
bodů. Jsou vypsány tyto katego-
rie: muži, ženy, senioři, junioři, 
kadeti a týmy.

Podstatná většina střelců 

z uvedených zemí na otrokovic-
kém stadionu už střílela. Všichni 
se sem velmi rádi vracejí, proto-
že závod je vždy precizně při-
pravený, stadion nabízí kvalitní 
zázemí a díky ochozům je z něj 
i poměrně klidná střelnice. V roli 
favorita je sice tým Chorvatska, 
protože tento sport je v jejich 
zemi poměrně hodně dotovaný, 
ale i čeští střelci hodlají zabo-
jovat o medaile. Je reálná šance 
dosáhnout na medaile v katego-
rii ženy, kadeti a senioři. 

Bohemia Cup i mistrovství ČR 
jsou pro všechny střelce jakousi 
generálkou na blížící se mistrov-
ství světa. To se bude konat dru-
hý týden v srpnu ve Frankfurtu 
nad Mohanem, kam se rozhodně 
vypraví i česká reprezentace.

Přijďte se podívat, jak se našim 
střelcům daří. Střílí se v sobotu 
i v neděli od 9.30 do cca 15.30 
hod. A nezapomeňte si vzít s se-
bou dalekohledy!
 ing. Zdeněk JAndA, oddíl 
 polní kuše TJ jiskra otrokovice

Pozvánka na Bohemia cup: na stadion s dalekohledy

Oddíl baseballu a softballu TJ Jiskra Otrokovice 
zve na turnaje pořádané na atletickém Novém stadionu: 

děTSký TurnAJ: 
neděle 22. června od 9 do cca 14.30 hodin

TurnAJ muži: 
sobota 28. června od 10 do 17 hodin

Přijďte se podívat na softbalové naděje Otrokovic! Muži          
se momentálně dělí o 1.–2. místo tabulky. Přijďťe si zafandit!
 libor kAŠPárek, vedoucí oddílu

Ten tak mít doma na poličce! potěžkání poháru a pózování ne-
odolaly děti ani dospělí. na zápas se jich přišlo podívat šest stovek. 
 Snímky: Anna novoTná

Plné soustředění. Hokejisté (v modrém) neodbyli mistrovství, a či-
nili se také v otrokovicích. Vítězství si ale připsal sK baťov 1930.


