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SENIOR poskytuje služby už dvacet let
Tři dny oslav uspořádal SENIOR Otrokovice ke svému dvacetiletému jubileu. Během nich
bylo představeno nové hřiště
na pétanque u SENIORu B, byl
čas na společenské setkání někdejších i současných pracovníků v Otrokovické BESEDĚ
a také na zooterapii a trénink
paměti v SENIORu C.
Vše začalo 1. března 1995,
kdy byla rozhodnutím zastupitelstva města zřízena příspěvková organizace s názvem
PENZION – Dům pokojného
stáří. Poskytovala sociální služby občanům Otrokovic v domě
v ulici Školní, kde bylo původně středisko zlínské pečovatelské služby. Ta obsluhovala klienty po celém Baťově, ovšem
pouze v pracovní dny a v omezeném čase. Časem se ukázalo,
že omezená pracovní doba není
pro obyvatele domu – SENIORu A dostačující, a proto
bylo nutné zajistit možnost

čtyřiadvacetihodinové služby.
A protože klientů přibývalo,
postupně se SENIOR stal organizací poskytující síť sociálních
služeb na území celého města.
Nyní nabízí příspěvková organizace SENIOR Otrokovice
sedm sociálních služeb:
– Domov pro seniory SENIOR
Otrokovice (tř. Spojenců 1840)
– Domov pro seniory SENIOR
Otrokovice (K. Čapka 1615)
– Domov se zvláštním režimem
SENIOR Otrokovice
(tř. Spojenců 1840)
– Odlehčovací služba SENIOR
Otrokovice (tř. Spojenců 1840)
– Odlehčovací služba SENIOR
Otrokovice (K. Čapka 1615)
– Denní stacionář SENIOR
Otrokovice (tř. Spojenců 1840)
– Pečovatelská služba SENIOR
Otrokovice (Nivy 283, Kvítkovice)
Služby pro dvě stě padesát
uživatelů zajišťuje přibližně sto
čtyřicet pracovníků. Celkový

rozpočet organizace je třiapadesát milionů korun.
„Při poskytování služeb dodržujeme především tyto zásady: úcta k člověku, individuální
přístup, respektování vlastního
rozhodnutí, zachování maximálního soukromí a podpora
směřující k udržení nezávislosti
člověka. O tom, že naše práce
je kvalitní, svědčí i řada poděkování a ocenění, které již naše
služby získaly, například certifikát Pracoviště Bazální stimulace nebo Certifikát Vážka
České alzheimerovské společnosti,“ pochlubila se ředitelka
SENIORu Ivana Vardanová.
Osm let už žije v SENIORu
B Jarmila Timkovičová, přes
rok Vlastimil Hložek – oba jej
hodnotí jako dobré místo pro
žití. Alexandra Samohýlová je
už dva roky klientkou SENIORu C. „Neměnila bych,“ ujistila penzistka. 

Anna Novotná

Inzerce
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Sezonu motorkáři zahájili spanilou jízdou

  úvodní slovo
Vážení otrokovičané,

Restart! 2015. Na čtyři sta motorkářů vyrazilo 18. dubna
na spanilou jízdu se startem a cílem v Otrokovicích, a to
při příležitosti akce Restart! 2015. Setkání motorkářů, které
je spojené s osvětou jak pro ně, tak i pro ostatní účastníky
silničního provozu, pořádalo uskupení CzechBikers. Spolupořadatelem je město Otrokovice.
 (ano), foto: Anna Novotná
Inzerce

už 55. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež (ZFF) proběhne od 29. května
do 4. června ve Zlíně a dalších partnerských městech. Je jasné, že nejvěrnějším z těchto měst
jsou Otrokovice. Zlín a Otrokovice jsou natolik propojeny, že Otrokovičtí zajisté řadu ve Zlíně
pořádaných projekcí a doprovodných programů navštíví. Řečeno v kostce: letošní ZFF přiváží
360 filmů z 50 zemí světa. Zahájení festivalu je tradičně v pátek; díky tomu první festivalové
víkendové dny do Zlína přilákají více návštěvníků z jiných krajů republiky. Festivalový zámek,
tedy zlínský zámek přetvořený do království dětské zábavy, sportu a tvořivosti, zůstává a dále se
rozrůstá. Mohutně se rozvíjí Open Air Place pod Domem umění, kde se též budou konat koncerty známých kapel a interpretů: No Name, Dasha, Zrní, AG Flek či Michal Hrůza a Kapela
Hrůzy. Zůstává oblíbený Film Industry program pro filmové profesionály a studenty. Jaké programy ZFF se uskuteční v Otrokovicích? • Kinematovlak – nádraží Otrokovice, čtvrtek 28. 5.,
9.00–15.30 hodin (projekce: Mach a Šebestová, Maxipes Fík, Krtkova dobrodružství, Méďové,
Povídání o pejskovi a kočičce, O víle Amálce, O makové panence, Žofka ředitelkou zoo, Bob
a Bobek, LEGO® seriál, Sandokan, Kouzelný svět malé Vlnky) • 2. 6., 10.00 hodin, Celé Česko
čte dětem, Městská knihovna Otrokovice, Dana Morávková čte z Pohádek bratří Grimmů • 2. 6.,
10.00–15.00 hodin, den otevřených dveří v Městské televizi Otrokovice.
Projekce filmů: • 29. 5., 9.00 hodin, projekce filmu Wiplala • 29. 5., 11.00
hodin, projekce filmu Stěhovavé ptáče • 30. 5., 21.00 hodin, projekce filmu
Fair Play, letní kino, v parku před poliklinikou. Projekce je volně přístupná veřejnosti • 1. 6., 9.00 hodin, projekce filmu Antboy • 1. 6., 11.00 hodin,
projekce filmu Holčičí parta • 2. 6., 9.00 hodin, projekce filmu Papuova
stezka • 2. 6., 11.00 hodin, projekce filmu Lék • 3. 6., 8.30 hodin, projekce
filmu Včelka Mája • 3. 6., 10.30 hodin, projekce filmu Čestné pionýrské.
Všechny tyto projekce se konají v Otrokovické BESEDĚ, primárně jsou
určeny pro školy. Žáci a studenti se dále zúčastní celé řady akcí doprovodného programu 55. Zlín Film Festivalu přímo ve Zlíně, např.
slavnostního zahájení festivalu v pátek 29. 5. ve Velkém kině. Více na
www.zlinfest.cz. Milé Otrokovice, těšíme se na vás!

Jiří Madzia, Zlín Film Festival
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snímky: anna novotná, ivo novotný, jiří holub

Otrokovičtí důstojně oslavili 70. výročí konce 2. světové války

Besedy v klubech důchodců. Zkraje dubna měla Věra Kra-

mářová v otrokovických klubech důchodců sérii přednášek o protinacistickém odboji a o posledních dnech války na Otrokovicku.

Pocta obětem. V neděli 3. května, v den 70. výročí osvobození města, se konala bohoslužba za oběti

války a pietní akt u pomníku padlých. Věnce k pomníku dali kromě Otrokovických a zástupců Zlínského
kraje také rumunská a ruská delegace, stejně jako zástupci Armády ČR a Klub výsadkových veteránů.

Dřevořezba pro Američany. Výročí konce války se slavilo

nejen po celé České republice. Významným centrem oslav byla
Plzeň, kam se vypravil otrokovický výtvarník Jiří Holub. Dne
2. května při vystoupení v Měšťanské besedě předal americkým
veteránům vlastnoručně vyřezanou plastiku připomínající významné jubileum. Toto gesto přijal plný sál s velkými ovacemi.

Po stopách partyzánů. Ve středu 6. května se vydali

zájemci na zájezd po stopách partyzánů. Podívali se do
Hošťálkové a na Troják. Dozvěděli se více o odboji za
2. světové války a také uctili památku padlých.

Připomínat osvobození lze i sportem. Už podvacáté se utkaly děti z fot-

balových přípravek v Poháru osvobození
města Otrokovice. Tentokrát 8. května.

Vernisáž. Dne 4. května se v prostorách kulturního a kongre-

sového centra Otrokovická BESEDA otevřela výstava věnovaná
osvobození Otrokovic, pyšnící se mimo jiné i unikátní fotodokumentací. Zároveň byly vyhlášeny výsledky literární soutěže pro
žáky II. stupně ZŠ. Verše Vojtěcha zbořila, oceněné zvláštní cenou, si můžete přečíst na straně 7. V dalších číslech Otrokovických novin postupně najdete tři další oceněná díla.

Poučné i zábavné odpoledne. V pátek 8. května mohli zájemci všech věkových kategorií strávit
na Štěrkovišti zajímavé odpoledne s vojenskou a bezpečnostní tematikou. K vidění byla vojenská
historická technika a dobové uniformy, prezentovaly se také policejní či záchranářské složky.
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Zelená vlna je i otázkou financí

aktuálně z města
Členové SDZO získali Salvatora v kategorii občan

Členové Svazu dobrovolných záchranářů Otrokovice Dušan
Rudecký a Jakub Smiřický získali 10. dubna Cenu Salvator
v kategorii občan. Ocenění pro hrdiny mezi námi za výjimečné skutky pořádají studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati.
V kategorii občan – Cena hejtmana Zlínského kraje hlasuje
veřejnost. Záchranáři získali uznání za misi na Ukrajinu, při
níž předali Červenému kříži ve městě Mariupol teplé oblečení,
deky a zdravotnické pomůcky. „Ani ve snu jsme nedoufali, že
budeme oceněni, ale po internetovém hlasování se ukázalo, že
lidé to asi vidí jinak. A proto bychom všem, kteří nám přispěli
svým hlasem chtěli poděkovat, neboť si vaší podpory vážíme
a je pro nás hnací silou k tomu, abychom v práci nepřestávali
pokračovat,“ sdělil Smiřický.
(ano)

Infocentrum v přístavišti má letos delší otevírací
dobu

Pro rozšíření možností, kde mohou zejména turisté získat potřebné informace na cesty, se opět otevírá detašované pracoviště Turistického informačního centra v přístavišti. Otevřeno je
od května do konce října. Otevírací doba: květen, červen, září,
říjen So+Ne 10–18 hodin, červenec, srpen DENNĚ 10–18 hodin. „Zatímco minulý rok bylo v sezoně otevřeno každý den
od 10 do 16 hodin, letos je doba prodloužena až do 18 hodin,“
přiblížil jednatel Otrokovické BESEDY, která je provozovatelem Turistického informačního centra, Michal Mynář.  (red)

Plynulý průjezd Otrokovicemi
brzdí i neseřízené semafory.
Jejich koordinace do takzvané
zelené vlny by si ale vyžádala
delší čekání při výjezdu z vedlejších ulic a také značné finanční prostředky na zařízení
umožňující sladění semaforů.
„Při průjezdu, ačkoli dodržuji předepsanou povolenou
rychlost 50 km/h, na každé
křižovatce musím opětovně
zastavovat neboť na semaforu svítí červená!“ psal mimo
jiné v dopise otrokovickým
radním Zdeněk Mlčoch. Jako
příklady fungující zelené vlny
uvádí Uherské Hradiště nebo
Olomouc. „Pokud snad nemáte jednotlivé křizovatky vzájemně kabelově propojeny pro
ovládání světelného značení,
existuje i bezkabelová radiová
technika, která umožní ovládání křižovatek a jejich plynulé

navazování. Snad byste také
rádi uvítali větší bezpečnost,
plynulejší dopravu a s tím spojené menší množství zplodin
z motorů aut ve Vašem městě. Prosím, začněte se zabývat
touto nepříznivou dopravní situací. Přeji Vám při jejím vyřešení mnoho úspěchů,“ dodává
pisatel.
Řešení ovšem není tak jednoduché. Vedoucí odboru
dopravně-správního
Renáta
Krystyníková
argumentuje
tím, že při prodloužení cyklů
zelené na hlavním tahu by se
prodloužila doba čekání ve vedlejších ulicích. „Pokud při
hustém provozu budeme usilovat o zelenou vlnu na hlavní,
tak musíme opustit režim výjezdu z vedlejší na vyžádání,
což v důsledku může znamenat
delší čekání na výjezdu z vedlejší či na přechod chodců. Je

na zvážení představitelů města,
co je přednější. Zda plynulý
průjezd tranzitu městem a čekající rezidenti na přechodu,
anebo lepší možnost rezidentů
přecházet hlavní silnici,“ poznamenala Krystyníková.
Koordinace otrokovických
semaforů by pak podle předběžné kalkulace odborné firmy vyšla na více než 570 tisíc.
V případě s koordinací včetně
preference městské hromadné
dopravy by byla částka dokonce ještě o 400 tisíc korun
dražší.
Otrokovičtí radní se otázkou zelené vlny zabývají spolu
s odborem dopravně-správním opakovaně, nejen na základě tohoto podnětu. Zatím
ale dávají přednost tomu, aby
měla větší šanci na vyjetí auta
i z bočních ulic a také chodci.

(red)

Kostel sv. Vojtěcha oslavil dvacáté výročí posvěcení

Město vyjádřilo podporu Uherskému Brodu

Finanční dar Uherskému Brodu ve výši dvacet tisíc korun
schválili jednomyslně otrokovičtí radní. Vyjádřili tím podporu zraněným a pozůstalým po obětech vražedného útoku ze
dne 24. února v tamní restauraci Družba. O život přišlo při
této tragédii osm lidí, střelec samotný, a jedna osoba byla vážně postřelena. „Zvažovali jsme možnosti, jak vyjádřit pomoc
a sounáležitost všem, kterých se tragédie dotkla. Kromě soustrastného dopisu, který byl adresován starostovi Uherského
Brodu Patriku Kunčarovi, jsme poskytli finanční částku dvacet
tisíc korun na konto veřejné sbírky, kterou Uherský Brod kvůli
této smutné události zorganizoval,“ uvedl starosta Otrokovic
Jaroslav Budek. Střelba v Uherském Brodě se zařadila mezi
nejhorší tragédie v dějinách Česka. Třiašedesátiletý muž zastřelil osm lidí ve věku od 27 do 66 let a poté sebe. 
(ste)

Otrokovičtí radní se sešli s veřejností

Členové Rady města Otrokovice se 4. května sešli v kinosále
Otrokovické BESEDY s obyvateli Otrokovic. Kromě témat,
která představil starosta, odpovídali radní na dotazy občanů
a diskutovalo se o problémech, které obyvatele v Otrokovicích, místní části Střed, nejvíce trápí – stálý vjezd kamionů
do ulice Nerudova kvůli nedostatečnému dopravnímu značení,
propagace kultury ve městě, možnost zřízení wi-fi v Městské
poliklinice nebo návaznost spojů městské hromadné dopravy.
„Setkání s veřejností pořádáme, abychom od občanů získali
podněty a připomínky a abychom se dozvěděli, co obyvatele
v konkrétních částech Otrokovic nejvíce trápí. Všechny náměty, které jsme ze strany veřejnosti doposud získali, jsou pro
nás cenné a budeme se jimi zabývat. Další setkání s obyvateli
města se koná v pondělí 8. června v 17.00 hodin ve společenské
místnosti domu s pečovatelskou službou na Trávníkách,“ uvedl
starosta Jaroslav Budek.
(red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

O víkendu 18.–19. dubna slavili křesťané v Otrokovicích 20. výročí dostavby a posvěcení kostela sv.
Vojtěcha. Součástí oslav byla sobotní slavnostní mše svatá. Na ní scházel arcibiskup Jan Graubner,
který se kvůli nemoci omluvil. Zastoupil ho P. Vojtěch Šíma, někdejší farář v Otrokovicích a iniciátor myšlenky na stavbu tohoto kostela, který nyní působí jako rektor poutního a exercičního domu
Stojanov na Velehradě. Odpoledne se setkali farníci a pamětníci v sokolovně, nedělní koncert Žesťové
harmonie se konal opět ve svatostánku. Kostel sv. Vojtěcha slouží lidem od 1. dubna roku 1995, kdy
byl vysvěcen arcibiskupem Janem Graubnerem. Jeho kapacita je tři sta padesát míst pro sedící a čtyři
sta míst pro stojící. Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. na Velehradě dne 22. dubna 1990.
„Rád se setkávám s otrokovickými občany, zvláště s farníky, se kterými jsem prožil v Otrokovicích
šestnáct let. Dvacáté výročí posvěcení kostela bylo velkou příležitostí nejen vzpomínat na to, co bylo
kdysi, ale i pro radost z toho, že kolem kostela je živo,“ uvedl Vojtěch Šíma, který během bohoslužby
dostal od farníků mimo jiné i zpodobnění předního štítu kostela. 
(ano), foto: Anna Novotná

Vstupné na Městské koupaliště se ani letos nezvýší
Pro letní rekreační sezonu roku
2015 se nebudou navyšovat ceny
vstupného na Městské koupaliště
a do Rekreační oblasti Štěrkoviště. Dospělí zaplatí 50 korun
za celodenní vstupné, děti do 15
let 20 korun a děti do pěti let mají
vstup zdarma. „Zachováním stávající výše vstupného se město
snaží zpřístupnit letní rekreační
zařízení pro co nejširší veřejnost,“ uvedl starosta Jaroslav
Budek.
Po skončení zimního období připravuje TEHOS, s. r. o.,
správce městských nemovitostí,
k provozu Městské koupaliště a zároveň i Rekreační oblast

Štěrkoviště. „Zahájení letní koupací sezony v Otrokovicích bude
závislé výhradně na počasí. Počítáme však, že to bude na přelomu
května a června,“ podotkl jednatel TEHOSu Tomáš Morys.
Krásné letní dny tak budou lidé
moci strávit v areálu koupaliště,
který nabídne nejen vyhřívaný
bazén a dětské brouzdaliště s teplotou vody až 28 °C, ale i prostor
pro sportovní vyžití. Dětské
brouzdaliště je nově zatraktivněno chrličem vody. Dále je například rozšířen počet lehátek k zapůjčení. Příznivci toboganů
a koupání v přírodních nádržích
mohou navštívit Rekreační ob-

last Štěrkoviště s travnatou pláží
s postupným vstupem do vody.
Dvě dětská brouzdaliště s upravovanou vodou zpříjemní pobyt
rodinám s malými dětmi. Návštěvníci si mohou půjčit vodní
šlapadla nebo si na připravených
plochách zahrát míčové hry, minigolf, ruské kuželky nebo stolní
tenis. Pro děti jsou nainstalovány
houpačky, skluzavky a dětské
pískoviště.
„Od roku 2013 jsou pro dárce
krve a kostní dřeně poskytovány
padesátiprocentní slevy na vstupném,“ připomněl Morys.

Romana Stehlíková,

tisková mluvčí města

Vstupné:

Městské koupaliště: Děti do 5 let ….... zdarma
Dospělí/děti (6–15 let)
Celodenní……………………………..50 Kč/20 Kč
Odpolední (po 15. hod.)……………....30 Kč/10 Kč
Permanentka na 5 vstupů………….....200 Kč/80 Kč
Vstupné na 1 hod. (dospělí)..…………20 Kč
Zvýhodněné vstupné školy…………....10 Kč
Rodinné vstupné 2 dospělí+2 děti…...120 Kč
Rodinné vstupné 2 dospělí+1 dítě.......100 Kč
Rodinné vstupné 1 dospělý+2 děti…....70 Kč
Rodinné vstupné 1 dospělý+1 dítě…....50 Kč
Vstup pro osoby s průkazem ZTP…......10 Kč
Půjčení lehátka……………...................20 Kč
Sport (ping-pong,volejbal)………….... 20 Kč
Trampolína, kuželky, streetball……..... zdarma
Rekreační oblast Štěrkoviště: Děti do 5 let.... zdarma
Dospělí/děti (6–15 let)
Celodenní……………………… 20 Kč/10 Kč
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Otrokovice (RMO, zmo)

Všechna usnesení RMO a ZMO jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci Dokumenty města
komunikace o výměře cca 10 m2
darovací smlouvy se spolkem
do společného jmění manželů
SK Baťov 1930 o. s., jako
2
za cenu 710 Kč/m , která bude
příspěvek na uspořádání 20.
Zastupitelé projednali 22 bodů uhrazena před podpisem kupní
ročníku mezinárodního fotbaprogramu, k nimž přijali usnese- smlouvy, s tím, že se kupující
lového turnaje O pohár osvov kupní smlouvě zaváže odstraní. ZMO schválilo:
bození města Otrokovice, který
• Vydání obecně závazné vyhláš- nit stávající oplocení z městskése konal dne 8. 5. 2015 v Otroky města Otrokovice č. 1/2015, ho pozemku nejpozději do 30. 6.
kovicích
o systému nakládání s komunál- 2015 a uhradí náklady souvisejí• Poskytnutí finančního daru
ním a stavebním odpadem. Vy- cí s prodejem části pozemku
ve výši 5 000 Kč a uzavření
hláška respektuje novelu zákona • Prodej části pozemku parc. č.
darovací smlouvy s Klubem
o odpadech s účinností od 1. 1. 1994/1 ostatní plocha, jiná plospolečenských tanců Aleše
2
2015, obce jsou povinny třídit cha o výměře 4 m (v geometa Dany Mědílkových Zlín,
i biologicky rozložitelné odpady. rickém plánu č. 4714-19/2015
z. s., jako příspěvek na uspořáVyhláška nabývá účinnosti 1. 6. označena pod novým parc. č.
dání Oblastního a regionální1994/9) v k. ú. a obci Otrokovi2015
ho kola mažoretek národního
• Program pro poskytování dota- ce do společného jmění manželů
šampionátu ČR, které se ko2
cí z rozpočtu města Otrokovice za cenu 800 Kč/m , která bude
nalo dne 16. 5. 2015 v Otrokov oblasti sportu pro rok 2015, uhrazena před podpisem kupní
vicích a poskytnutí finančního
program respektuje novelu zá- smlouvy, kupující uhradí nákladaru ve výši 10 000 Kč a uzakona č. 250/2000 Sb., o rozpoč- dy související s prodejem části
vření darovací smlouvy se
tových pravidlech územních roz- pozemku.
Sdružením hasičů Čech, Mopočtů s účinností od 20. 2. 2015
ravy a Slezska, sborem dobro• Program pro poskytování dotavolných hasičů v Kvítkovicích,
Z jednání Rady města Otcí z rozpočtu města Otrokovice
jako příspěvek na uspořádání
rokovice 22. 4. 2015
v oblasti kultury pro rok 2015,
Tradičního kácení máje a dětRadní na dalším ze svých jedprogram respektuje novelu záského dne na návsi v Kvítkonání projednali 26 bodů prokona č. 250/2000 Sb., o rozpočvicích, které se koná dne 30.
gramu, k nimž přijali usnesení.
tových pravidlech územních roz5. 2015
RMO schválila:
počtů s účinností od 20. 2. 2015
• Rozhodnutí o výběru nej• Uzavření nájemní smlouvy
• Výzvu pro podávání žádosvhodnější nabídky na veřejk prostorům sloužícím k podnití o dotaci dle § 15 zákona č.
nou zakázku malého rozsahu
kání – bufet na Městském kou108/2006 Sb., o sociálních služna dodávky „ZŠ Mánesova
pališti, č. p. 1629, ul. Mánesobách pro rok 2015
– rekonstrukce šaten“ a uza2
va, o celkové výměře 18,26 m ,
• Poskytnutí finančního daru
vření Smlouvy o dílo mezi
s panem Lukášem Dostálkem,
na úhradu bezplatné celosíťové
městem Otrokovice a uchazekterá se uzavírá na dobu letní
roční jízdenky MHD dárcům
čem HARKO s. r. o., na rekonsezony 2015 a 2016
krve a kostní dřeně ve výši
strukci šaten
• Ceny vstupného na Městské
179 330 Kč a uzavření darovací
• Souhlas se stavbou „SO 140
koupaliště a do Rekreačního
smlouvy mezi městem Otrokovi– Nové parkoviště osobních
areálu Štěrkoviště ve stejné
ce a organizací Oblastní spolek
vozů JIH – I. etapa“ na pozemvýši jako v roce 2014
ČČK Zlín
cích parc. č. 3114/19, 3114/18,
• Poskytnutí finančního daru
• Poskytnutí účelové neinvestič3120/6 a 3115/75 v k. ú. Otro(humanitární pomoci) ve výši
ní dotace na činnost a uzavření
kovice, jejímž investorem bude
20 000 Kč zraněným a pozůssmlouvy o poskytnutí účelové
společnost Continental Barum,
talým po obětech útoku ze dne
neinvestiční dotace na činnost
s. r. o. a současně se zřízením
24. 2. 2015 v restauraci Družba
v roce 2015 ve výši 100 000 Kč
sjezdu z nového parkoviště
v Uherském Brodě poukázámezi městem Otrokovice a orna západní a východní straně,
ním na účet veřejné sbírky poganizací NADĚJE, otrokovická
umístěním a uložením přeložřádané městem Uherský Brod,
o. p. s.
ky veřejného osvětlení, kabelu
č. ú. 6373262/0800
• Poskytnutí úvěrů z FRB dvěpro osvětlení parkoviště, sdě• Užívání veřejného prostranma žadatelům v celkové výši
lovacího kabelu a odstraněním
ství za účelem zřízení restau196 000 Kč
dřevin na pozemku města Otrační zahrádky provozovate• Prodej pozemku parc. č. st.
rokovice parc. č. 3120/6 v k. ú.
le pana Jaroslava Tkadlece
37/2 zastavěná plocha a nádvoří
Otrokovice, dle schválené proza podmínek – umístění restauo výměře 10 m2 v k. ú. Kvítkovijektové dokumentace z února
rační zahrádky u provozovny
ce u Otrokovic, obci Otrokovice
2015.
Městská kavárna s výměrou
vlastníkům rodinného domu č.
2
47,6 m a dobou provozování
p. 21 za cenu 710 Kč/m2, která
Z jednání Rady města
od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015
bude uhrazena před podpisem
Otrokovice 6. 5. 2015
včetně souladu s nařízením
kupní smlouvy, kupující uhradí
Radní na dalším ze svých jednáměsta Otrokovice č. 3/2009,
náklady související s prodejem
ní projednali 23 bodů programu,
tržním řádem
pozemku
k nimž přijali usnesení.
• Poskytnutí finančního daru
• Prodej části pozemku parc. č.
RMO schválila:
ve výši 10 000 Kč a uzavření
st. 1532/4 ostatní plocha, ostatní

Z jednání Zastupitelstva
města Otrokovice
16. 4. 2015

Upozornění:

V minulých dnech došlo k přečíslování některých TV kanálů v rámci kabelové sítě
UPC (netýká se satelitního vysílání). Městská televize Otrokovice je proto nyní na kanále 165. Pokud by se někomu (např. majitelům starších typů set top boxů) některé
kanály nezobrazovaly, měl by v nastavení (menu) zvolit „tovární nastavení“ a následně automatické vyhledávání kanálů. Toto se týká pouze uživatelů digitálního vysílání.

Redakce Městské televize Otrokovice
Otrokovické noviny Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Otrokovice. Vydavatel:
Otrokovická BESEDA, s. r. o., IČO: 255 138 85. Registrace: 1. 7. 2007 – MK ČR E 13019. Vychází každý předposlední
pátek v měsíci v nákladu 9 100  ks, uzávěrka je 10. den v měsíci. Distribuce do všech domácností ve městě Otrokovice
a na určená místa. Zdarma – neprodejné. Redakce: Otrokovická BESEDA, nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice,
tel.: 571 118 104, redakce@otrokovickenoviny.cz. Redakční rada: Mgr. Jaroslav Budek (předseda), Mgr. Vlastimil
Bukovjan, Mgr. Ivo Marušák, Mgr. Věra Kramářová, Mgr. Michal Mynář, Ing. Anna Novotná, Bc. Romana Stehlíková,
Mgr. Jiří Veselý, Šéfredaktorka: Ing. Anna Novotná. Inzerce: zákl. cena: 20 Kč/cm2 + DPH 21 %, tel.: 571 118 104, inzerce@otrokovickenoviny.cz Graf. úprava: Ing. Anna Novotná. Tisk: Hart press, spol. s r. o., Distribuce: Česká pošta,
s. p., Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

• Rozšíření programové rady
Městské televize Otrokovice
o zástupce veřejnosti a jmenovala s účinností od 7. 5. 2015 nové
členy: Evu Pátíkovou a Karla
Halberštáta
• Uzavření darovací smlouvy o finančním daru ve výši
50 000 Kč se společností
TOMA, a. s., na sportovní projekt „Zdravý pohyb do škol“ realizovaný městem ve spolupráci
s otrokovickými základními
školami
• Vyhlášení nového výběrového řízení na pronájem prostor
sloužících k podnikání umístěných v areálu ROŠ o celkové
výměře objekt – 16 m2 a přilehlý
pozemek – 18,5 m2 z důvodu,
že na skončené výběrové řízení
ve stanoveném termínu do 5. 5.
2015 nebyla doručena žádná nabídka do výběrového řízení
• Uzavření Smlouvy o nájmu
vymezené části Sportovního areálu Baťov (SAB) v ul.
Erbenova č. p. 1891, mezi
městem Otrokovice a Organizačním výborem Mistrovství
Evropy ve fotbale do 21 let, o.
p. s., na dobu určitou od 1. 6. do
24. 6. 2015
• Souhlas s provedením stavby
„Přístavba zimní zahrady RD
č. p. 636, ul. Smetanova, Otrokovice“ a tím i s umístěním
polystyrenu v rámci zateplení
severní strany a vystupující
betonové soklové části a umístěním přesahu střešní krytiny
na pozemku parc. č. 1850/2 v k.
ú. Otrokovice dle schválené
projektové dokumentace
• Souhlas s provedením stavby „Stavební úpravy RD, zateplení fasády, přístavba RD
a obytné terasy domu“ na parc.
č. 426/28, 426/101 a st. 1180/2
v k. ú. Otrokovice a tím i se zřízením sjezdu na pozemku města
Otrokovice parc. č. 426/28 v k.

ú. Otrokovice, s komunikačním
napojením na MK ul. Janáčkova dle schválené projektové dokumentace a s odstraněním živého plotu na pozemku 426/28
v k. ú. Otrokovice
• Souhlas s provedením stavby „Přístavba lodžií bytového
domu ul. Školní 1120 a 1121
Otrokovice“ na st. parc. č. 1219
a 1220 v k. ú. Otrokovice a s tím
i s přístavbou železobetonových lodžií umístěných nad pozemkem města parc. č. 439/24
v k.ú. Otrokovice dle schválené
projektové dokumentace
• Uzavření Smlouvy o výpůjčce
části pozemku parc. č. 448/299
– ostatní plocha, zeleň o výměře cca 43 m2, v k. ú. a obci
Otrokovice mezi městem Otrokovice a nájemkyní bytu č.
106, tř. Tomáše Bati č. p. 982
a uzavření Smlouvy o výpůjčce
části pozemku parc. č. 448/299
– ostatní plocha, zeleň o výměře cca 47 m2, v k. ú. a obci
Otrokovice mezi městem Otrokovice a nájemkyní bytu č. 109,
tř. Tomáše Bati č. p. 984
• Užívání veřejného prostranství p. č. 1562/2 v k. ú. Kvítkovice a 2812/7 a 2812/98 v k.ú.
Otrokovice za účelem umístění 4 kusů reklamních poutačů
k propagaci Barum Czech Rally Zlín a Automobilový Slalom
Zlín společnosti Rallye Zlín
spol. s r. o., od 7. 5. do 16. 5.
2015.
Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

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

okénko městské policie
Z činnosti Městské policie Otrokovice za duben
V dubnu 2015 řešili strážníci
Městské policie Otrokovice
(MP) celkem 701 přestupků.
Z toho bylo zjištěno a řešeno
246 přestupků na úseku dopravy, 103 přestupků proti
veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy, rušení
nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění a zábor
veřejného prostranství, černá
skládka), 112 případů porušení Obecně závazné vyhlášky (OZV), 11 přestupků proti
občanskému soužití, 11 přestupků proti majetku, 8 drobných krádeží v obchodech.
V měsíci dubnu byl zjištěn
jeden vrak vozidla. Strážníci
MP asistovali při zdravotních potížích občana v pěti
případech. Strážníky byli
odchyceni 4 volně pobíhající psi, kdy se v 2 případech
podařilo zjistit majitele a psi
jim byli vydáni.
MP provedla 29 kontrol na dodržování zákona

k ochraně před škodami
působenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami. V 5 případech
spolupracovaly hlídky MP
na případech s Policií ČR.
Dne 18. dubna spolupracovali strážníci MP při organizaci „MOTOBESIP“, otevírání motorkářské sezony,
kde předváděli i výstroj a výzbroj MP. Dne 30. 4. 2015
předvedla hlídka MP služební vozidlo, výstroj a výzbroj
na akci „Cesta není hřiště“
na dopravním hřišti na Trávníkách a dětem prezentovala
práci a činnost MP.
Dne 29. dubna zadržela
hlídka MP při pochůzkové
činnosti osobu podezřelou
ze spáchání trestného činu
„šíření toxikomanie“ (mladiství). Osoba byla zadržena
a předána Policii ČR.

Bc. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie
Otrokovice

Inzerce
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Bez užitku končí zatím na skládce šestapadesát procent odpadů z města
K prvnímu lednu vstoupila
v platnost novela zákona o odpadech, která obcím ukládá
povinnost zajistit místa pro oddělený sběr papíru, plastů, skla,
kovů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu. Jednatel Technických služeb Otrokovicce
Ing. Vladimír Plšek konstatuje, že novela nebude mít
na odpadové hospodářství města
žádný dopad. „Systém odděleného sběru všech těchto odpadů máme zavedený již více než
dvacet let. Naši občané mají
k dispozici více než dvě stovky
stanovišť s kontejnery na využitelné odpady a dále mohou využívat patnáct sběrných dvorů,
což je vzhledem k velikosti našeho města republikový unikát.
Proč je vlastně tak důležité odpady třídit?
Určitě není nutno rozebírat ekologické aspekty této činnosti.
Důležité však je uvědomit si
ekonomické dopady třídění.
Samozřejmě že i v případě třídění je nutno vynaložit nemalé
náklady na sběr a svoz, pořízení
odpadových nádob a konečné
zpracování odpadů na třídicí
lince, v kompostárně či jiném
recyklačním zařízení. Na druhé
straně ekonomické rozvahy však
stojí příjmy z prodeje druhotných surovin a od společnosti
EKO-KOM, takže výsledné náklady jsou ve srovnání se skládkováním výrazně nižší.
Některá města poskytují občanům hnědé odpadové nádoby
pro sběr zahradních kompostovatelných odpadů. Plánujete
obdobný přístup i v Otrokovicích?
V nejbližším období zavedení
hnědých bionádob neplánujeme,
ale do budoucna ani nevylučujeme. Je však třeba velice pečlivě

Budoucí kompost. Zahradních odpadů bylo vloni celkem 1 139 tun – 355 tun z údržby zeleně

a 784 tun ze sběrných dvorů. Na snímku drcení a míchání před naskladněním do kompostárny.

Foto: Technické služby Otrokovice
zvažovat ekonomické dopady, tun plastů, 173 tun skla, 13 tun ce skončilo 4 107 tun odpadů,
neboť vyvážení zhruba sedm- železa, 784 tun zahradních od- kdežto nějakým způsobem bylo
nácti set bionádob od rodinných padů, 384 tun stavebních odpa- využito 3 213 tun odpadů, to je
domů by stálo nemalé peníze. dů, 97 tun odpadního dřeva, 154 44 %. Způsob využití odpadů
Na druhé straně by se tímto sys- tun větví, 14 tun nebezpečných je různý – některé jsou recyktémem podchytily i takzvané odpadů a 24 tun pneumatik. lovány jako druhotná surovina,
kuchyňské odpady rostlinného Ve sběrných dvorech skončilo zahradní odpady slouží k výrobě
původu. Každopádně občané také 701 televizorů, 202 moni- kompostu, dřevní odpady jsou
našeho města mají k dispozici torů, 212 chladniček, 94 velkých využívány energeticky jako papatnáct sběrných dvorů, kam elektrospotřebičů, 5 373 kilogra- livo v elektrárně, stavební odpamohou odkládat mimo jiné mů drobných elektrospotřebičů, dy jsou drceny a dále využívány
i veškeré odpady ze zahrad. Že 1695 zářivek a 249 kilogramů na staveništích, elektroodpady
jsou rozebírány na jednotlivé
tento systém efektivně funguje, baterií.
dokládají i čísla za minulý rok – A  co odpady vznikající při využitelné suroviny.
Jaká zařízení vám při zpracodo sběrných dvorů bylo uloženo údržbě města?
celkem 784 tun zahradních od- Vedle odpadů od obyvatel vzni- vání odpadů pomáhají?
ká nezanedbatelné množství Abychom byli schopni zajistit
padů a 154 tun větví.
Snižuje se či zvyšuje množství odpadů také při údržbě města, využití všech těchto odpadů,
tedy zejména při údržbě veřejné provozujeme v areálu technicodpadů v Otrokovicích?
Po dvou letech mírného poklesu zeleně a místních komunika- kých služeb řadu zařízení, kde
produkce komunálních odpadů cí. V loňském roce to bylo 355 probíhá jejich třídění, skladov Otrokovicích byl v loňském tun zahradních odpadů, 394 tun vání či zpracování. Jedná se
roce zaznamenán opětovný dřeva, 78 tun stavebních odpadů, zejména o třídicí linku na dotnárůst, což zřejmě souvisí se 155 tun uličních smetků a 270 řiďování plastů a papíru, sklady
nebezpečných odpadů a elektrozlepšující se ekonomickou situ- tun objemného odpadu.
ací po předchozí recesi. Celkem Zvyšuje se podíl tříděného odpadů a plochy pro zpracování
odložili naši občané do odpado- odpadu? A jak jsou vytříděné stavebních a dřevních odpadů.
Určitě nejnáročnějším zařízením
vých nádob či sběrných dvorů odpady dále využívány?
6 048 tun odpadů, z čehož bylo Ano, každoročně se podíl vytří- je kompostárna se souvisejícím
2 509 tun směsného komunální- děných odpadů o nějaké procen- strojním vybavením. V posledho odpadu, 1 175 tun objemné- to zvyšuje. Z  uvedených čísel ních pěti letech jsme do moho odpadu, 615 tun papíru, 106 vyplývá, že bez užitku na sklád- dernizace kompostárny a sběru

 z redakční pošty

biologických odpadů investovali více než 10 milionů korun,
z čehož však 80 % pokryly dotace z evropských fondů. Za tyto
peníze byly pořízeny například
nakladač, traktor s homogenizátorem odpadů, štěpkovač,
prosévač kompostu, automobil
na svoz kontejnerů a nové kontejnery. Na těchto číslech chci
ilustrovat, že zajištění ekologického zpracování odpadů vyžaduje nemalé investiční prostředky a následně pak i odpovídající
provozní prostředky a spoustu
další práce a starostí.
Co nás v odpadovém hospodářství čeká v příštích letech?
Občany asi nejvíc zajímá, kolik
budou za odpady platit. Bohužel je třeba otevřeně říci, že se
do budoucna zvyšování poplatků zcela jistě nevyhneme. Novela zákona o odpadech stanovila
v souladu s evropskými směrnicemi od roku 2024 zákaz skládkování směsných komunálních
odpadů. Komunální odpady
bude po tomto datu možno buďto
přímo spalovat ve spalovnách,
anebo zpracovávat metodou
takzvané mechanicko-biologické úpravy. To je roztřídění odpadu ve speciálních zařízeních
na frakci spalitelnou a zbytkovou, kterou bude možno po biologické stabilizaci skládkovat.
Obě metody jsou ovšem výrazně
dražší, než je skládkování. Navíc bude skládkování již v tomto
přechodném desetiletém období
zatíženo novými zákonnými poplatky. A právě ve světle těchto
změn se maximální třídění odpadů ukazuje jako jediná možná
cesta k tlumení cenového nárůstu. Rovnice je prostá – čím více
odpadů vytřídíme, tím méně zaplatíme za zdražující skládkování a posléze za spalování.
Anna Novotná

Den Země byl plný zážitků

Pár poznámek k cyklostraně
Na tematickou stranu o dopravě na cyklostezkách uveřejněné na str. č. 5
Otrokovických novin ze dne 17. dubna reagovala obyvatelka Eva Černá
(kurzivou), bližší vysvětlení podává vedoucí odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková (tučně): Je přínosné a zapotřebí informovat
občany, jak se chovat na cyklostezkách, chodnících, v lese apod. Proto
i já oceňuji tento odborně a přitom srozumitelně zpracovaný materiál.
Dovoluji si však dvě menší připomínky – postřehy:
• Na přechodu pro chodce se má chodit vpravo – bezpochyby. Avšak
často se setkávám s opakem. Tím, že většina sloupků, na nichž je upevněno tlačítko pro světelný signál, je zabudována nalevo u přechodu,
chodci po jeho zmáčknutí již zůstávají na této levé straně a přecházejí tak v protisměru. Umístění sloupků semaforů vychází z toho, že
dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují vpravo (po směru
jízdy, chůze), proto sloupky jsou umístěny v pravé části nástupní
plochy přechodu pro chodce  z pohledu chodce čekajícího na signál
na opačné straně cesty.
• Domnívám se, že na přechodu pro chodce se i cyklista musí chovat jako
chodec, a tudíž z kola sesednout, přejít po svých a tím neohrožovat ostatní chodce (něco jiného je asi přejezd pro cyklisty u vyústění cyklostezky).
Z cyklisty se na přechodu pro chodce musí stát chodec. To znamená,
že cyklista nesmí přechod pro chodce přejet na jízdním  kole. (red)

Studio Městské televize Otrokovice

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

S důrazem na ochranu přírody. Park před Městskou poliklinikou bývá 22. dubna
tradičním místem oslav Dne Země. Pořádající DDM Sluníčko připravilo pro příchozí
spoustu aktivit s ekologickým podtextem. Zároveň tam Charita sv. Anežky organizovala
sběr elektrošrotu. „Přesto, že se jednalo o první akci tohoto typu, vybrali jsme asi jednu
a půl tuny elektroodpadu. Sbírka probíhala jak před poliklinikou, tak také v různých firmách z regionu. Výtěžek použijeme na zakoupení materiálu našim klientům,“ informoval
zástupce ředitele Charity sv. Anežky Jiří Vlček. 
(ano), foto: Anna Novotná
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Česko, Slovensko, Německo 2014, 100 min., přístupno
LETNÍ KINO – FAIR PLAY – drama, sportovní
(v rámci 55. Zlín Film Festivalu)
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna se stává členkou
střediska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, že postoupí na olympijské hry a začnou jí bez jejího vědomí podávat anabolické steroidy.

červen
25. 5.–21. 6. 2015, Městská galerie Otrokovice, vstup volný
VALAŠI S ROZUMĚNÍM
Společná výstava spolků Valašský názor a Rozumění, spolků, které pojí
blízkost místní, časová i duchovní. Vernisáž 25. 5. v 18 hodin.
6. 6., 9–13 hod., velký sál
LETNÍ BAZÁREK
rezervace stolů á 50 Kč v předprodeji vstupenek, tel.: 571 118 103.
7. 6., 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
KOUZELNÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Kouzelník Šeklin s novým programem, veselá diskotéka, soutěže pro děti.
Pestré a zábavné odpoledne (nejen) ke Dni dětí.
10. 6., 19 hod., Městská kavárna, vstupné 50 Kč
ZLÍNSKÁ LITERÁRNÍ TRŽNICE
Večer poezie a hudby. Vít Kolmačka (Zlín) a Petr Otépka (Otrokovice)
– autorské čtení. Hudební improvizace – Jan Laník (klávesy)
13. 6., 12.00 hod., areál rybářů Štěrkoviště, vstupné 100 Kč (předprodej
od 3. 6. v Otrokovické BESEDĚ)
Kamamár, o. s., ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU zve na XII. ročník
OtrokoviC-maj FEST
Vodáci, Votvíráci, René Souček, Marod, Hajcman, Ziggy H., Alibaba,
Jack´s band, Kalypso, Kofe@Vlna a V kapse myš.
15. 6., foyer kinosálu, vstup volný
MALBA
Absolventské práce výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice; výstava potrvá do
28. 8.
18. 6., foyer kinosálu, vstup volný
HLÍNA OŽÍVÁ
Práce keramického kurzu Otrokovické BESEDY. Výstava potrvá do 29. 6.
20. 6., 18.00 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
ORIENT DANCE SHOW – Touha srdce
Fantastická taneční podívaná plná hudby a barev. Tančí skupiny z Tanečního
studia Otrokovická BESEDA, hrají Miroslav Valentík a Aneta Poláchová.
22. 6., 18 hod., Městská galerie, vstup volný
Antonín SLÁDEK
Vernisáž. Výstava akademického malíře, pozoruhodného umělce, pocházejícího z Huštěnovic, jehož aktivity přesáhly hranice naší země.
27. 6., 13–01 hod., areál rybářů Štěrkoviště, celodenní vstupné 100 Kč, senioři 50 Kč, děti (do 10 let) 10 Kč
ČERVNOVÁ NOC – FESTIVAL MALÝCH PIVOVARŮ
Přehlídka malých pivovarů, dobré hudby a zábavy. Atrakce pro děti, soutěže pro dospělé. Odpolední program: Blue Night, Bee Gees Revival, Scarlet
(Kabát Revival), Mistake, Lidopop, večer: taneční zábava se skupinou Kolík
– rock. Dobré pivo, kvalitní občerstvení.
Připravujeme na červenec:
17.–19. 7. Otrokovické letní slavnosti – pestrá nabídka hudby, zábavy a dalších aktivit do slunného léta. Gipsy.cz, Flamenco Clan, Ukulele Troublemakers, Hot Jazz Šůtrs, Heidi Janků, Reflexy a další.
Kino

čtvrtek 4. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč
Francie 2014, 79 min., titulky, přístupno
DEJTE MI POKOJ – komedie
Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na
bleším trhu objevil vzácnou gramodesku. A od té chvíle touží po jediném:
v naprostém tichu, klidu, samotě si vychutnat tento hudební klenot.
pátek 5. 6., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč
Česko 2015, 94 min., přístupno
Bio senior: VYBÍJENÁ – komedie, drama
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti,
alkoholu a hledání lidského štěstí.
čtvrtek 11. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
Česko, Slovensko 2015, 97 min., přístupno
SEDMERO KRKAVCŮ – pohádka, fantasy
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero
krkavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit
své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka.
neděle 14. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 130 Kč
Argentina, Španělsko, Indie, USA 2013, 106 min., dabing, přístupno
HURÁ NA FOTBAL 3D – animovaný, dobrodružný, rodinný, sportovní
Amadeo od malička trénuje s kamarády fotbal. Myslíte, že běhá po trávníku?
Omyl! Jeho spoluhráči jsou sedm palců veliké figurky a hřištěm fotbalový stůl.
čtvrtek 18. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2015, min., dabing, přístupno
JURSKÝ SVĚT 3D – akční, dobrodružný, sci-fi, thriller
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy jsou dávno
zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich
projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole.
čtvrtek 25. 6., 19 hod., kinosál, vstupné 120 Kč
USA 2015, 120 min., dabing, nevhodné do 12 let
ŠPIÓN – komedie
Susan Cooper má klidnou a nenáročnou práci u CIA, je totiž analytičkou, která
jen málokdy opustí svůj psací stůl. Přesto se stane neohroženou hrdinkou, která se vydá na nejnebezpečnější misi v historii této špionážní agentury.
neděle 28. 6., 15 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA 2015, min., dabing, přístupno
MIMONI 3D – animovaný, komedie, rodinný
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když nikoho takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí
Kevin, Stuart a Bob vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší
gaunerky všech dob – Scarlet Odkráglové.
Na červenec připravujeme filmové cykly pod názvem:
Letní filmová školka; Letní akční trháky; Letní komedie
Zájezdy

sobota 20. 6., cena zájezdu 400 Kč
DUNAJSKÁ STREDA – zájezd do termálních lázní
Nástupní místa: 5.15 Zlín ABS; 5.20 Malenovice U MLÝNA; 5.30 Otrokovice HOTEL SPOLEČENSKÝ DŮM; 5.40 OTROKOVICKÁ BESEDA.
Vstupné si hradí každý sám, bližší informace a rezervace míst v předprodeji
vstupenek, tel. 571 118 103.

Noc kostelů v Otrokovicích

V pátek 29. května se od 19 do 23
hodin koná letošní ročník Noci kostelů. V rámci této celonárodní akce
jsou všem zpřístupněny kostely
do pozdních nočních hodin. V Otrokovicích budou otevřeny kostely
sv. Vojtěcha i sv. Michaela a také
kaple sv. Anny či kaple v Charitním
domově.
V nezvyklý noční čas mají chrámy neopakovatelnou atmosféru

a nabízejí návštěvníkům možnost
prohlédnout si zpřístupněné prostory, navštívit koncert či výstavu
nebo zapálit svíčku za své blízké.
Netradiční pohledy na naše město
pak nabídne věž kostela sv. Vojtěcha – zájemci budou moci vystoupit
i do zvonice.
Letos si připomínáme 20. výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha,
a součástí programu tak bude vý-

stava dokumentující snahy o jeho
vybudování i samotnou realizaci.
Během akce pak bude k dostání kniha Dlouhá cesta, která mapuje toto
více než stoleté úsilí. Záštitu nad
akcí pořádanou otrokovickou farností sv. Vojtěcha letos přijal starosta Otrokovic Mgr. Jaroslav Budek.
Podrobnosti na www.farnost.otrokovice.cz nebo na www.nockostelu.
cz.
Vojtěch Čambala

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
autovraku NA MÍSTĚ

Za kompletní nebo téměř kompletní
autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Inzerce

29. 5.–3. 6., kinosál a kinokavárna, vstup volný
Jiné
55. ZLÍN FILM FESTIVAL 2015
Dopolední projekce zahraničních filmů pro školy v kinosále a pásmo animo- V Městské kavárně vystavují v červnu členové Fotoklubu BESEDA – až do
28. 6. je možné zhlédnout tvorbu Petry Tomaštíkové – Krásy žen.
vaných filmů v kinokavárně.
sobota 30. 5., 21 hod., park před poliklinikou, vstup volný
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 Turistickém informačním centru Otrokovice je otevřen Po–Pá 8–12, 13–18 hod.,
So 8–12 hod., www.tic-otrokovice.cz. Městská galerie je otevřena ve 14–18 hod. denně kromě pondělí.
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kalendář významných akcí

Báseň z literární soutěže žáků II. stupně ZŠ
k 70. výročí osvobození
města – oceněna zvláštní cenou

pondělí 8. června v 17.00 hod. ve společenské místnosti domu s pečovatelskou
službou na Trávníkách.

Beseda s občany

Setkání představitelů města s veřejností
K debatě nad tím, co obyvatele trápí a nad náměty, jak je řešit, jsou připraveni
starosta Jaroslav Budek, místostarosta Jiří Veselý a členové Rady města Otrokovice a tímto i vás zvou ke společné besedě.

Májová pouť lákala bohatým programem

Válka
Válka je zlo, které nikdo
nechce.
Válka je bolest, kterou
si každý nese.
Válka je krev, která
z lidí teče.
Válka jsou zbraně,
které usmrcují němě.
Válka jsou lidé,
kteří se milují,
Válka je smrt, která
je zabíjí.



Vojtěch zbořil,
13 let, ZŠ TGM

červen ve všední dny 15–19,
víkendy, státní svátky, prázdniny 10–19 hod.
Dopravní hřiště pro
veřejnost
Cena: zdarma
13. 6., od 13 hodin
Zkřížené meče
Malenovice, areál VLW
Jedna z největších přehlídek
skupin historického šermu a
tance v České republice.
Vstup: 99 Kč dospělí; 49 Kč
děti
17. 6., od 15 hodin
Prázdninové řádění
Nový stadion Štěrkoviště
DDM Sluníčko zajišťuje doprovodný program při závodech. Přijďte!
Cena: zdarma
18. 6., 9–11 hodin
Sportovní klání MŠ o pohár
starosty města Otrokovice
Přijďte podpořit závodní družstva ze všech MŠ v Otrokovicích
Cena: zdarma

Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vyzvednutí v TIC
v Otrokovické BESEDĚ od
středy 27. května.

Zábava v autíčkách. Svézt se na kolotočích, zaskotačit si na trampolíně či skákacím hradu,
aquazorbu nebo přemluvit rodiče, aby jim koupili cukrovou vatu. To bylo největší starostí dětí,
které navštívily 1. května otrokovickou Májovou pouť. Program byl připraven pro ně i dospělé
v přístavišti a v parku před Společenským domem. Samozřejmě na pouti nechyběly ani letos
kolotoče – vyhledávaná byla také elektrická autíčka, na kterých se vyřádily děti i jejich starší
příbuzní.
(red), foto: Anna Novotná
Český zahrádkářský svaz – osada Radovánky zve všechny na 5. ročník Dne pro děti i dospělé, který uspořádá 13. června od 13 hodin u velkého splavu na řece Dřevnici. Cesta se
zastavením s různými pohádkami bude zpestřena soutěžemi. Zase bude možnost posezení
s opékáním buřtů a dalšími soutěžemi pro děti. Srdečně zvou organizátoři ČZS Radovánky

Z výtěžku Kabelkového veletrhu koupí Naděje mechanické vozíky

S mimořádným zájmem se
setkal první Kabelkový veletrh pořádaný v Otrokovické
Besedě Nadějí Otrokovice
a Zlínským deníkem. Převážně dámy si mohly vybrat
mezi všemožnými styly,
barvami a vzory „tu svou“
kabelku.
„Kabelek se vybralo více
než sedm set. Prodalo se
devadesát procent, výtěžek
byl 17 608 korun. Za ně
nakoupíme mechanické vozíky pro klienty domova,“
informovala
fundraiserka
otrokovické Naděje Renata
Zezulková.
Doplnila, že na velikonočním jarmarku 26. března
v zahradě Domu Naděje se
představilo celkem jedenáct
dílen působících v sociální
oblasti z Kroměříže, Otrokovic, Uherského Hradiště
a Zlína. Výtěžek 33 tisíc korun z prodeje produktů je věnován zpět na provoz dílen.
Další velkou akci pro veřejnost chystají lidé z Naděje už 6. června – v rybárně
na Štěrkovišti pořádají festival Jeden den. „Začínáme
v 15 hodin. Vystoupí Jirka
Vašíček, skupina Pass, Kulapikle, Hudba Fryšták. Pro
děti bude připraven skákací

hrad,“ upřesnila Zezulková.
Čtvrtý ročník festivalu Jeden den se koná pod záštitou
starosty Otrokovic. Hlavním

posláním festivalu je spojovat umělce s handicapem
a ty zdravé. 
(ano)
 Foto: Anna Novotná

pozvánka do
městské galerie
Milí Otrokovičtí!
Jednoho únorového večera v roce
1990 zasedli tři kamarádi. Bylo
krátce po revoluci… plno nadšení…
a vzniklo sdružení Valašský názor.
Taková recese... Založili jsme cosi
na jedinou akci, zaštítit výstavu
ve Vlachovicích. Nějak to sdružení
ale začalo žít. Mimo výtvarníky přišli
divadelníci, hudebníci, přátelé, milovníci Valašska. Chceme podporovat, respektovat, dotovat a podílet se
na obyčejném životě našeho milovaného, svébytného Valašska. Kulturně
a kulturou. Být spojeni s kořeny, odkud pocházíme, tvoříme, žijeme, milujeme svůj region, kraj. Kolem nás
je tolik každodenní krásy, kterou je
třeba zprostředkovat. Jak my říkáme,
postavit lidem do cesty.
Bláznivé nápady se někdy se štěstím, jindy s úsilím, dařilo přetavit
do skutečnosti. Dvě knihy našeho
valašského spisovatele M. J. Sousedíka, výstavy, tradiční koncerty Jiřího
Březíka ve Hvozdné, památníčky vůdcům valašského povstání v roce 1644,
výstavní místa Nezávislé Národní
Valašské Galerie, divadlo NEVADI,
plenéry, vycházky, setkávání.
Je to cesta krásným valašským
chodníčkem, s nádhernými výhledy,
kde potkáváme neopakovatelné lidi,
co podají slovo, chléb, slivovici, dobrotu duše. My všichni máme valašský
názor v srdci.
V letošním roce pětadvacátého výročí připravujeme akce, které mapují jak historii, tak současnost. Rádi vás na nich uvidíme.
Zveme vás na společnou výstavu
VALAŠI S ROZUMĚNÍM, která
bude zahájena v Městské galerii
v pondělí 25. května v 18 hodin. Výstava je otevřena každý den mimo
pondělí až do 21. června.

S pozdravem Okřívajte

Oldřich Krajíček,

Valašský názor
Společnost PSG-International a.s.
se sídlem v Otrokovicích, Napajedelská 1552, nabízí k pronájmu
skladovací halu s vestavbou v areálu
firmy o rozloze 1296 m2, k dispozici mostový jeřáb 5 t, k využití jako
sklady, vč. kanceláří. Dohodnutí
osobní prohlídky v prac. dnech na
tel. 603 914 750 nebo 731 424 595.

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Inzerce

pátek 5. června, od 16.30 hod., hřiště u sokolovny
SPORTOVNÍ ŘÁDĚNÍ – TJ Jiskra Otrokovice, oddíl SPV a TJ Sokol Otrokovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Otrokovice a Racing clubem
Zlín zvou na zábavně sportovní soutěže, táborák s opékáním špekáčků, skákání
na nafukovacím koberci airtrack. Pitný režim zajištěn, nezapomeňte si špeká-

ček a také své kamarády. Zápisné 40 Kč. Více na www.sokolovnaotrokovice.cz,
FB: Sokolovna Otrokovice.

Inzerce

sobota 30. května, od 14 hodin, náves v Kvítkovicích
kácení máje – Tradiční kácení máje se scénkou a dražbou máje na účely
pomoci onkologickému oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Dětské odpoledne v parčíku na návsi. Občerstvení zajištěno. Záštita místostarosty Mgr. Jiřího Veselého.
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Denní stacionář –  cesta k řešení vašich problémů

Pečujete doma o svého blízkého, který trpí demencí a už
je to nad vaše síly? Nebo se
nacházíte v situaci, kdy váš
blízký začíná mít problémy se
svou pamětí – nepamatuje si
běžné věci, vy jste každodenně
v práci a jste nuceni řešit tuto
situaci, která se stále zhoršuje.
Co teď? Nabízíme vám možné
řešení – pobyt vašeho blízkého
v DENNÍM STACIONÁŘI,
který funguje v pracovní dny
v SENIORu Otrokovice, v bu-

dově C, tř. Spojenců. Ve stacionáři převezmeme (Po–Pá,
7–15.30 hod., dle potřeby
do 18 hod.) potřebnou péči
o vašeho blízkého a ve zbylém
čase zůstane doma s vámi.
Tato služba funguje třetím
rokem a pomáhá mnohým
ve složitých rodinných situacích. Paní J., jejíž manžel trpí
demencí a do stacionáře pravidelně dochází, nám sdělila,
v jaké složité situaci byli předtím. Celá rodina viděla, jak je

pro ni náročná celodenní péče
o nemocného manžela. Všechen čas věnovala pouze manželovi, nezbýval prostor pro
vyřízení věcí, na domácnost
i na tolik potřebný odpočinek.
Nyní je šťastná, že manžel
dojíždí do stacionáře 3x týdně.
Podle ní služba pomohla velice jí i manželovi a taky oživila
jejich do té doby jednotvárný
život. Jsou si s manželem vzácnější a mnohem spokojenější.
Ona si odpočine, stihne zajistit

Dny otevřených dveří MŠO: zájem byl obrovský
Také letos se mohli rodiče malých dětí podívat do jednotlivých školek Mateřské školy
Otrokovice. Zájem byl opět
veliký – rodiče sledovali, jestli je na dobré úrovni zařízení
školek, jak se ve „třídách“ líbí
jejich dětem a rozhodovali se
také podle vzdálenosti od místa bydliště. Drobotina většinou
neváhala a hrála si jak s ostatními, tak také s hračkami, které
jsou v Mateřské škole Otrokovice k dispozici. Řada dětí si
už možná vyhlédla i své nové
kamarády.
Součástí dní otevřených
dveří v Mateřské škole Otrokovice bývá také ochutnávka
pomazánek. Rodiče si mohli
vzít domů recepty a hlavně si
udělat představu, z jakých surovin se bude připravovat jídlo
pro jejich děti.
(ano)
 Foto: Anna Novotná

ZŠ Mánesova zve budoucí školáčky a jejich rodiče na prvňáčkovský seznamovák
Kdy? 1. setkání: čtvrtek 11.
6. v 15.30 hod. – pro děti
i rodiče (rozdělení do tříd se
dozvíte až na místě)
Uvidíte své nové spolužáky,
paní učitelku a společně si
zahrajete „na školu“.
Rodiče se seznámí se zástupci školy, poznají rodiče

spolužáků.
2. setkání: pondělí 15. 6. –
pouze pro děti
budoucí 1. A v 16.00 hod.
budoucí 1. B v 17.00 hod.
úterý 16. 6. – pouze pro děti
budoucí 1. C v 16.00 hod.
Znovu se setkáš s novými
spolužáky, čekají tě hry,

„učení“ a zábava se školní
psycholožkou.
Kde? ZŠ Mánesova Otrokovice (sraz v obou případech
u hlavního vchodu do školy).
Mgr. Lenka Zvoníčková,

školní psycholožka

ZŠ Mánesova

Dopraváci radí zkontrolovat si platnost řidičských průkazů
Kontrolu platnosti svých řidičských průkazů doporučuje řidičům Městský úřad Otrokovice.
Přestože se na některé majitele
řidičského průkazu nevztahovala
poslední etapa povinné výměny,
může je v nejbližší době čekat
výměna z důvodu končící platnosti řidičského průkazu, která
je stanovena na 10 let.
Výměnu řidičského průkazu
provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území České republiky.
Městský úřad Otrokovice vyřizuje řidičské průkazy pro obyvatele těchto obcí: Otrokovice,
Bělov, Halenkovice, Komárov,
Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov
a Žlutava.
Řidičský průkaz je vyroben
z plastové polykarbonátové
karty o velikosti 54 x 86 mm
(velikost telefonních nebo bankovních karet) a má vyznačenu
platnost na 10 let. Datum plat-

nosti je uvedeno na přední straně
řidičského průkazu v položce 4b.
Pro účely výměny je nutno
předložit jednu barevnou nebo
černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x
4,5 cm, stávající řidičský průkaz
a doklad totožnosti. Žádost není
nutné dopředu vyplňovat, nově
se tiskne přímo na oddělení evidence řidičů.
Zákonná lhůta pro vydání
nového řidičského průkazu je

do 20 dnů od podání žádosti
a výměna je bezplatná. Pokud
bude požadováno vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší,
tedy do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon
stanoven správní poplatek 500
korun. Řidičské průkazy doporučujeme vyměňovat dva až tři
měsíce před koncem platnosti.
Ing. Martin Straka, vedoucí
 oddělení řidičských průkazů

a dopravních přestupků

vše, co je třeba, necítí se tak
vyčerpaná a je více v klidu.
Těší ji, že manžel přichází ze
stacionáře usměvavý a jezdí
tam rád. Tuto službu by určitě
doporučila všem v podobné situaci, protože domácnost a rodina fungují mnohem lépe než
předtím.
Pokud potřebujete zvládnout
soužití s nemocným blízkým
poznamenaným demencí a získat více informací o této službě,
obraťte se na nás nebo přijďte

noviny

na setkání rodinných pečujících. Zde můžete získat celou
řadu potřebných informací
o demenci nebo sdílet nelehké
zkušenosti, které s sebou nese
život s takto nemocným člověkem. Setkání skupiny se koná
v pondělí 15. června od 16
hodin v SENIORU – budova C
(vedle Společenského domu),
v případě dotazů nás kontaktujte na tel: 773 558 106.
Ing. Ivana Vardanová,
 ředitelka, SENIOR Otrokovice

V Otrokovicích jsou nejlepší orientální tanečnice

Šikulky. Dívky ze skupiny Amira. Foto: Lenka Navrátilová
Sobota 18. dubna byla nabitá místo skupina Amira (lektorsoutěžemi v orientálním tanci. ky Margita Brixová a KristýJedna soutěž Děti fitness se na Čanigová) a samostatné 1.
konala přímo v Otrokovické místo sólo Margita Brixová.
BESEDĚ a zúčastnily se jí ta- A velký sobotní úspěch pokraneční skupiny Amira, Lunah, čoval na mezinárodní soutěži
Safira, Fatima a Orientální ve slovenském Liptově, které
princezničky. Tyto kurzy ori- se zúčastnila skupina Anifé
entálního tance z Tanečního a získala ve své kategorii prvstudia Otrokovická BESE- ní místo a nominaci na soutěž
DA připravily medailové žně Let´s Dance Prague, která se
ve svých kategoriích – kate- uskuteční v červenci. Všem
gorie oriental 1. místo skupina skupinám moc gratulujeme
Fatima (lektorka Lenka Navrá- a přejeme další pěkná umístění
tilová), 3. místo skupina Safira v soutěžích. Všem lektorkám
(lektorka Lenka Navrátilová), patří poděkování za úspěšnou
1. místo Orientální princez- a záslužnou práci s dětmi.
ničky (lektorka Lucie Volko-  Lenka Navrátilová,
vá), 3. místo skupina Lunah 
Taneční studio
(lektorka Lucie Volková), 3. Otrokovická BESEDA
Město Otrokovice vyhlašuje
výběrové
řízení
na pronájem prostor 
sloužících k podnikání, umístěných v areálu rekreační oblasti 
Štěrkoviště v objektu bez
č. p., nacházejících se na pozemku parc. č. st. 2692 v k. ú.
Otrokovice o celkové výměře 16
m2 a dále část pozemku parc. č.
3359/1 v k. ú. Otrokovice včetně
zpevněné venkovní plochy o výměře 18,5 m2. Uvedené prostory
budou sloužit k účelu užívání
jako stánek pro prodej nápojů,
cukrovinek a zmrzliny. Město
Otrokovice vyhlašuje výběrové
řízení za následujících podmínek:
1. doba nájmu:
od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015
2. nájemné:
a) minimálně
5 000Kč/měsíc (bez DPH)
b) bude hrazeno jednorázově
před podpisem nájemní smlouvy
c) nezahrnuje zálohy na služby
spojené s užíváním prostor.
3. Účastník výběrového řízení
ve své žádosti uvede:
a) navrhovanou výši nájemného za pronajímané období
a účel nájmu
b) doloží kopii živnostenského

oprávnění nebo kopii výpisu
z obchodního rejstříku
c) doloží čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k městu
Otrokovice a městem zřízeným
organizacím.
4. Vítěz výběrového řízení před
podpisem smlouvy doloží originál potvrzení o bezdlužnosti
ve vztahu ke správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu,
zdravotní pojišťovně a celnímu
úřadu.
5. Uzávěrka výběrového řízení:
2. 6. 2015 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: „Výběrové řízení stánek s občerstvením
ROŠ“ na adresu: TEHOS, s. r.
o., k rukám jednatele, tř. T. Bati
1255, 765 02 Otrokovice. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat
žádnou z nabídek.
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Dne 1. května uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček, pan František ONDRŮŠEK.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcera Jarmila
s manželem, dcera Františka s manželem, vnuci Vladimír, Karel, Martin a vnučky Renata a Martina.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dnes, 22. května, vzpomeneme 20 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní
Miloslavy LOVÁSOVÉ. S láskou a úctou vzpomínají
Kája a Milka s rodinami.

Dne 2. května jsme si připomněli 10. výročí
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní
Marie DUJKOVÉ. Za tichou vzpomínku děkují dcery
Marie a Jana s rodinami.

Jen svíčku rozsvítit a kytičku na hrob Ti dát a tiše
vzpomínat. Dne 23. května uplynou 3 roky od úmrtí pana
Františka KRÁTKÉHO. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 2. května jsme si připomněli 3. výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Jan BLATA,
který by se 7. března dožil 86 let. S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana s rodinou.

Dne 27. května si připomeneme 10. výročí
úmrtí pana Antonína TOMEČKA  a 30.
července vzpomeneme 26. výročí úmrtí
pana Lubomíra TOMEČKA. Za tichou
vzpomínku děkují a stále vzpomínají
rodiny Tomečkova a Medkova.

Dne 6. května uplynuly již tři dlouhé roky, co
odešel od všech, které měl rád, náš drahý, pan
Vladimír ČELECHOVSKÝ. Kamarádi, přátelé,
známí, vzpomeňte s námi. Rodina

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 28. května si připomeneme 8. výročí úmrtí
paní Vlastimily NOVÁKOVÉ. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Dcery Vlasta
a Lidka s rodinami.

Dne 8. května jsme si připomněli 2. výročí úmrtí paní
Anežky GÄRTNEROVÉ. Vzpomíná rodina.

Čas plyne a nevrátí, co vzal. Jen smutek a bolest v srdci
nám zůstává dál. Dne 29. května to budou 3 roky, co nás
navždy opustil náš drahý, milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Ladislav NOVÁK. S úctou a bolestí vzpomíná stále manželka, dcera Ivana a oba vnuci. Děkujeme
všem, kdo si vzpomenou.

Dne 9. května jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky, babičky a prababičky, paní
Drahomíry ŠEBESTOVÉ. Kdo jste ji znali, věnujte jí
spolu s námi tichou vzpomínku. S láskou manžel Václav,
dcery Marcela a Magda s rodinami

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale
ten, kdo Tě miloval, nepřestane vzpomínat. Dne
31. května vzpomeneme 6 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Valérie MRÁZKOVÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Vzpomíná vnučka s rodinou.

Spi sladce, tiše, mladý svůj sen, na Tebe, Martínku,
vždy s láskou vzpomenem. Chybíš... Dne 10. května uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil milovaný
Martin SATINA. S láskou vzpomínají maminka
Katka, sestry Katka a Caroline a bratr Lukáš.

Čas plyne a vzpomínka v našich srdcích
stále zůstává. Dne 2. června vzpomínáme nedožitých 70 let pana Bohumila
KOLÁŘE ml. a zároveň si připomeneme nedožitých 104 let pana Bohumila
KOLÁŘE st. S láskou vzpomíná rodina Kolářova.

Čas utíká a nevrátí, co vzal. Ale láska a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál... Dne 10. května by se dožil pan
Ladislav NĚMEC 60 let a 16. května jsme si připomněli 12. výročí jeho úmrtí. S láskou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Dne 11. května uplynulo 5 let od chvíle, co nás
opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Zdeňka SKÁCELOVÁ. Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje dcera Zdeňka a syn Karel s rodinami.

Dne 3. června to bude 10 let, co nás navždy opustil pan
Zdeněk Smolík. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 15. května by se dožil 80 let náš milovaný manžel a tatínek, pan Adolf CHYTÍLEK. S láskou stále
vzpomínají manželka Libuše, dcera a syn s rodinou.

Dne 3. června vzpomeneme smutný rok, kdy zemřela
paní Dana OČADLÍKOVÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Dne 5. června uplyne 10 let, co nás navždy opustila maminka, babička, prababička, paní Anna KALNÁ. Stále
vzpomínají obě dcery a jejich děti s rodinami. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

Osud Ti nedopřál dále s námi být, ale v našich srdcích
stále budeš žít. Dne 17. května jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky,
paní Ludmily DVOŘÁČKOVÉ a zároveň 26. května
vzpomeneme její nedožitých 80 let. S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit. Dne
17. června uplyne smutný rok od úmrtí manželky,
maminky a babičky, paní Heleny JAVOŘÍKOVÉ.
S láskou a s úctou vzpomíná manžel a dcera s vnučkou.

blahopřání

Dne 18. května jsme si připomněli
5. výročí, kdy nás navždy opustili
naši drazí rodiče,
paní Helena HETCLOVÁ a pan Zdeněk
HETCL. Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcera Helena a syn Zdeněk
s rodinami.

Inzerce

Restaurace Dolly Trávníky
zve v sobotu 30. května na hudební večer se skupinou Pexeso.
Web: restauracedolly.wgz.cz

Prodejna krmiv a masa pro
psy Otrokovice Baťov (Prior)
nabízí pro koně cukrovarské
řízky 5 kg 50 Kč, dále otruby
a lněné semínko.
Koupím byt v Otrokovicích,
balkon výhodou.
Tel.: 723 087 466.

PLYNOSERVIS-TOPENÍ 
Otrokovice. Montáž a opravy
plynu, plynových spotřebičů, topení. Servis Mora, Destila, Thermona, Viadrus, Karma, Ariston,
John Wood. Tel. 604 988 815.

STUDIO  JANA – KOSME-

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

Strojírenská firma se sídlem
v Napajedlích (areál Slávia)
přijme na hlavní pracovní poměr obsluhu CNC. Jedná se
o dvousměnný provoz. Životopisy lze zaslat na arstal@arstal.
cz, telefon 577 158 916.
Koupím dvougenerační dům
pouze v Otrokovicích. Kontakt: 734 410 229.
Prodám podíl 200 m2 včetně
zahradní chatky v sadě Míru
v Otrokovicích u Štěrkoviště.
Tel.: 571 124 067.

u zdravíčka

Nový obchod s poradenstvím
tř. Spojenců 1243 – Baťov,
naproti poště
Nabízíme:
Sestavování jidelníčku na míru
klienta, přírodní potravinové
doplňky a bylinné čaje, přírodní veterinární přípravky, besedy
a semináře pro širokou veřejnost.

+420 776 227 367

www.uzdravicka.cz

Hledáme brigádníky.

Dne 16. května uplynulo 5 let, co nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní
Františka Tichá. S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 23. května se dožívá pan Jaroslav ZIMÁK 85 let.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Manželka
Jarmila, dcera Alena, syn Pavel s rodinami a pravnuk
Honzík.

Do naší firmy Mogador s.r.o.
v areálu TOMA hledáme brigádníky na dlouhodobou výpomoc ve výrobě. Jedná se
o práci ve vícesměnném provozu na jednoduchou manipulaci
s výrobky, ukládání do kartonů
a další pomocné práce. Brigáda vhodná pro matky s dětmi,
důchodce, studenty (starší 18
let) aj. Životopisy s předmětem
BRIGÁDA zasílejte na e-mail:
novak@mogador.cz.

Potraviny u moravy
Školní 1299, SENIOR A

Znovu otevřeno

Inzerce

Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky
za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro
nás žil. Dne 20. května uplynuly 2 roky od úmrtí pana
Vlastislava JANÍKA. S úctou a láskou vzpomíná
manželka Vladimíra a dcery s rodinami.

INZERCE

Po-Pá 7.30–11, 13–15
So 8–12
uha
obsl
Ne 8–11 ochotná
á,

ěvav

Usm

Pečivo Topek

Levné

Pivo Zlínský švec

Hledáme řečníka (žena i muž) pro smuteční
obřady do Pietní síně v Otrokovicích. Práce na
dohodu. Info v kanceláři pohřební služby PIETA 
Otrokovice, tř. Osvobození 141, tel. 577 932 430.

Inzerce

Byli jsme dva. Dva na vše – na lásku, na život, na boj
i bolest i na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i smrt... dva! Dne 21. května uplynul smutný rok, co
nás opustily naše děti Peťa a Barunka. Za vzpomínku
děkuje rodina Čermákova a Kraváčkova.

ceny

Společenská kronika: cena za zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/osoba.
Podklady a platby přijímá Turistické
informační centrum, Otrokovická
BESEDA, přízemí, Po–Pá 8–12 a 13–
18 hod., So 8–12 hod.

Inzerce

Vzpomínáme na naše drahé rodiče Antonína a Boženu MÍČOVY.
V dubnu by se náš tatínek dožil 100 let a v květnu si připomínáme 30 let
od jeho úmrtí. V květnu by se dožila maminka 95 let a v červenci uplyne 6 let od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Inzerce

společenská kronika
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Základní škola Trávníky oslavuje výročí Den prevence v ZŠ Mánesova

Součástí letošních oslav 40. výročí otevření školy na
Trávníkáchbylaitradičníakademie,kteráseuskutečnila
6. května. S nácvikem jsme začali už před Vánocemi.
Všechny děti spojovalo úsilí co nejlépe si vystoupení
připravit, proto nácviku věnovaly hodiny a hodiny
času. Samozřejmě pod vedením svých vyučujících.
Do sálu Otrokovické Besedy začali první diváci
přicházet už před třetí hodinou, aby si zabrali výhodná místa. Před čtvrtou byl sál už zaplněný. Ti, kteří
přišli pozdě, hledali poslední místa nebo zůstali stát
po stranách sálu. Ve čtyři vše začalo. V úvodu pronesli zdravici škole žáci z prvních tříd spolu se svými
patrony deváťáky. Poté se ujala slova paní ředitelka
Mgr. Jana Večeřová, která přivítala přítomné, před-

Cena pro metodičku
prevence ze SPŠ

Dne 5. května bylo ve Starém
Městě slavnostně oceněno jedenadvacet školních metodiků
prevence Zlínského kraje. Z Otrokovic byla odbornou komisí vybrána PaedDr. Alena Pekařová ze
Střední průmyslové školy Otrokovice. Škola se v rámci prevence rizikového chování zaměřuje
na agresi, šikanu, nabízí žákům
poradenství, odborné přednášky
a besedy související s rizikovými
jevy. Jako poděkování za dlouholetou obětavost, snahu a práci byla
pedagožce za práci školního metodika prevence udělena Pamětní
medaile Zlínského kraje. Ocenění
jí předal krajský radní pro oblast
školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil. 
Dana Burešová

stavila hosty a pronesla milý projev. Po ní všechny
pozdravil pan místostarosta Mgr. Jiří Veselý a projev
přednesla vedoucí odboru školství paní Mgr. Barbora
Šopíková.
Po úvodních oficialitách dostali slovo moderátoři
Eva Čihánková a Dominik Večeřa. A pak už následovalo jedno vystoupení za druhým. Diváci zhlédli
taneční kreace, scénky, aerobik, tanečky, mažoretky,
přenesli se do Afriky a do dalekého Grónska, slyšeli
krásné písně a básničky, zaposlouchali se do hry na
flétnu nebo na kytaru. Po celou dobu se skvěle bavili
a jednotlivá vystoupení odměňovali bouřlivým potleskem. Většina rodičů, babiček a dědečků se dmula
pýchou nad tím, co jejich děti a vnuci dokázali. Přesvědčili se, že škola poskytuje dětem nejen kvalitní
výuku, ale rozvíjí i jejich zájmy a podílí se na jejich
osobnostním růstu.
Celkem se nám podařilo připravit 26 různých vystoupení. Pro jednotlivá čísla bylo potřeba vyrobit
velké množství rekvizit a kulis. To se povedlo za
pomoci školní družiny a také mnoha rodičů. Samotná realizace programu vyžadovala pomoc při obsluze techniky a organizaci jednotlivých vystoupení.
Tady ochotně pomohli chlapci a děvčata sedmých
a osmých tříd. Všem, kteří se na zdárném průběhu
akademie jakkoliv podíleli, patří velké poděkování.
Příprava akademie stála děti a jejich učitele spoustu času a vynaloženého úsilí. Výsledek se ale dostavil. Odměnou pro ně bylo plné hlediště. Vystupující
i diváci, mezi kterými byli hlavně rodiče, příbuzní
a známí dětí, spolu strávili jedno velmi příjemné odpoledne. Akademii vhodně doplnila výstava výtvarných prací žáků naší školy, která zrovna probíhala ve
výstavních prostorách Besedy.

Mgr. Oldřiška Vobrová, ZŠ Trávníky

Jsme tým, projekt Zlínského kraje
Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, jak moc může klima
školní třídy ovlivňovat veškeré
školní výsledky včetně klimatu
celé školy, tuto oblast nepodceňujeme, ale naopak se ji snažíme
stále více rozvíjet. Proto jsme se
zapojili do projektu „Jsme tým“,
vyhlášeného Zlínským krajem.
Jeho prostřednictvím chceme
posilovat třídní soudržnost, prevenci šikany, meziročníkovou
spolupráci a zkvalitnit práci
s třídními kolektivy.
Už v tomto školním roce jsme
zahájili spolupráci mezi žáky 1.
a 4. tříd: čtvrťáci pomáhali prvňáčkům hned v prvním týdnu
školy a následně po celý školní
rok absolvovali různé aktivity,
např. společné stavění sněhuláků, výroba vánočních dekorací,
společně strávili Den Země…
Obdobná spolupráce proběhla
mezi žáky 5. a 2. ročníku – páťáci zrealizovali pro druháky sportovní dopoledne. Stejně tak žáci
9. ročníku připravili žákům 1.
ročníku stanoviště v rámci Dne
Země a dále deváťáci připraví
sportovní den dětem celého prv-

ního stupně. Tak jako v předchozích letech, i letos proběhne
program „Kamarádstvím proti
šikaně“ pro žáky 1. a 8. tříd.
Všechny tyto společné meziročníkové aktivity mají sloužit
především jako prevence šikany
a nastavení lepší komunikace
a spolupráce mezi mladšími
a staršími dětmi.
Díky projektu bychom také
rádi nastartovali tradici stmelovacích pobytů pro žáky 6. tříd.
Důraz stmelovacího pobytu
bude kladen jak na sebepoznávání žáků samotných, tak i na poznávání spolužáků, na zjišťování
společných vlastností a zájmů,
ale i na objevování jedinečností a odlišností žáků. Nezbytnou
součástí bude i vzájemná spolupráce při společných aktivitách.
Tím vším se sníží riziko případných budoucích potíží spojených s vyčleněním jednotlivců
z kolektivu a snahou bude rovněž zmírnit obtíže spojené s přechodem mezi prvním a druhým
stupněm.
Mgr. Ivana Bezděková,
 metodička prevence, ZŠ TGM

V naší škole se uskutečnil Den
prevence, kterého se zúčastnili žáci od prvňáčků až po ty
nejstarší. Pro žáky I. stupně si
většinu preventivních aktivit
připravily jejich třídní učitelky.
Dotýkaly se témat jako hygiena,
nebezpečí alkoholu a kouření či
zdravý životní styl. Považujeme
za důležité, aby se děti o problematice návykových látek, nebezpečí obezity či prospěšnosti
zdravého životního stylu dozvěděly co nejdříve. Prvňáčky zaujal workshop s lektory tanečního
studia Starlight Zlín. Pro druháčky a následně páťáky si besedu na téma Bezpečně na internetu připravila Petra Dvořáková,
která na toto téma dokonce napsala knížku. Třeťáčkům se líbil
workshop naší kolegyně Hanky
Brázdilové na téma vlivu médií. Čtvrťáci byli nadšeni z jógy
s Mgr. Alžbětou Kryštofovou.
Mezi další workshopy patřila
i Zdravověda či Nordic walking
a meditace.
Žáci II. stupně také nezaháleli. Na výběr měli plno zajímavých workshopů. O všechny
byl velký zájem a ne každý se
dostal tam, kam chtěl. I přesto
byli všichni spokojeni. Koho
by nelákalo projet se na trenažéru Honda (jediném v ČR),
a vyzkoušet si tak znalost dopravních předpisů? Nebo se
zúčastnit besedy s Robertem
Přivřelem, zkušeným kriminalistou? Rovněž workshop
připravený dívkou, která několik let bojovala s bulimií, nebo
člověkem, který pracuje s drogově závislými lidmi? Děti si
také mohly vyzkoušet orientaci
v terénu při geocashingu za pomoci GPS navigací, který si pro

ně připravili p. uč. Štouračová
a p. uč. Bukovjan. Mezi další témata patřila klasická preventivní témata jako nebezpečí drog,
alkoholu, tabáku či vliv médií.
Některé workshopy se nám podařilo ozvláštnit speciálními
pomůckami jako např. brýlemi,
které simulují účinky alkoholu,
či panenkou, která kouří a ukazuje vliv cigaretového dýmu
na lidský organismus. Děti měly
za úkol panenku vyčistit a věřte,
že to nebylo nic příjemného…
Mnozí byli velmi překvapeni
zplodinami a usazeninami, které
se v útrobách speciální panenky
nacházely po vykouření jediné
cigarety. Za zapůjčení pomůcek
a realizaci několika workshopů
děkujeme projektu Bezpečně
a zdravě do života, jmenovitě
Ing. Benešovi a jeho týmu. Další poděkování patří i terénním
pracovnicím Charity Otrokovice pod vedením Mgr. L. Rektoříkové, kurátorovi pro mládež
Bc. D. Špendlíkovi, Mgr. A.
Jarošovi, vedoucímu Azylového
domu Samaritán, či Mgr. Jitce
Švajdové, která s dětmi diskutovala na téma dluhových pastí.
Letošní den prevence se mimořádně povedl. Svědčí o tom
nejen zaujetí našich žáků, ale
také spokojenost nás, pedagogů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim externím spolupracovníkům, kteří za námi
přijeli a podělili se s námi o své
zkušenosti z praxe, ale také
mým kolegům-učitelům, kteří
obětovali svůj čas, velmi kvalitně zpracovali zadaná témata
a zajímavým způsobem je předali žákům.

Martina Kryšková,
metodik prevence, ZŠ Mánesova

Střední průmyslová škola Otrokovice zve širokou veřejnost na
Den techniky a řemesel, který se koná 13. června od 9 do 14
hodin v areálu SPŠ Kvítkovice, U Letiště 1583. Příchozí se mohou těšit na ukázky, ale i tvoření různých předmětů, prací a děl.

Festival gymnázií se v Otrokovicích konal už po šestačtyřicáté
Když jsem byla poprvé oslovena, abych moderovala Festival gymnázií v Otrokovicích, odmítla jsem. Nicméně
jsem velice ráda, že jsem nakonec změnila názor a mohla
nahlédnout na celou událost
z jiného úhlu pohledu než
dřív, a to z jeviště a zákulisí.
Ona soudržnost, kterou
mezi sebou vystupující skupiny měly, byla něco úžasného.
Malí i velcí, zkrátka všichni se v zákulisí připravovali a navzájem podporovali

a bylo vidět, že i když každý
má rád jinou hudbu a celkově
jiný styl, dokážou najít společné zalíbení i ve folklorním
čísle. Každý z vystupujících
bral tento festival velmi vážně, a to musím zvlášť ocenit.
Dali si určitě spoustu práce
s každým vystoupením a to se
projevilo na jejich perfektní
sehranosti.
Také mne velmi potěšil
přístup týmu otrokovických
studentů, kteří celý den neúnavně pomáhali v zákulisí

s chystáním patřičné výbavy
speciálně pro každou školu.
Je to moc pěkné vidět, že
má festival gymnázií takovou
úroveň, je studentským publikem brán dostatečně vážně
a láká i veřejnost a významné osobnosti Zlínského kraje.
Doufám, že i po tom, co školu
dokončím, bude dále tato tradice dodržována a rok od roku
bude studenty i profesory těšit
její existence. 

Natálie Terčová,
studentka Gymnázia Otrokovice
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Představitelé města se setkali se
sportovci. Řešili rozpočtová pravidla
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci, povinnost zveřejňování programu
a smlouvy. Nedodržení povinnosti zveřejnění programu
nebo veřejnoprávní smlouvy
je správním deliktem, za který
může být poskytovateli dotace
nebo návratné finanční výpomoci z územního rozpočtu
stanovena pokuta ve výši až
do jednoho milionu korun,“
sdělila na úvod Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství
a kultury.
Ta také dále přítomné seznámila s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města
Otrokovice v oblasti sportu,
přičemž se zaměřila i na praktické aspekty podávání žádostí.
„Dotace může být přidělena na základě schválených
KRITÉRIÍ PRO STANOVENÍ VÝŠE DOTACE. Ty
definují způsob výpočtu výše
dotace, který vychází z provozních nákladů vynaložených
na hlavní činnost, cestovních
nákladů spojených s hlavní
činností a ostatních nákladů
vynaložených na hlavní činnost k 31. prosinci předchozího kalendářního roku. Největší
důraz je přitom kladen na provozní náklady, které jsou spolu
s cestovními náklady bonifiko-

vány o koeficient reflektující
počet mládeže do 18 let,“ pokračoval v prezentaci Petr Vrana, vedoucí oddělení kanceláře
tajemníka, přičemž na praktickém příkladu demonstroval
výpočet výše dotace. Dále
upozornil na možnosti krácení
vypočtené dotace v návaznosti
na omezující kritéria.
Následná diskuse otevřela
témata spojená s prokazováním členské základny, ale
i dalšími podněty, které jsou
pro poskytovatele nejen při
poskytování dotace, ale i pro
následnou kontrolu žadatelů
motivem k zamyšlení.
Ačkoliv se nelze zavděčit všem, lze s jistotou říci,
že otrokovičtí sportovci mají
v městské samosprávě velkou
oporu. Každoročně z rozpočtu
města plynou miliony korun
na jejich činnost i organizované akce. Také v oblasti investic byly do sportu v uplynulých letech směřovány nemalé
prostředky. To, že radnice
podporuje sport zajímavými
sumami, dokladuje nejen slovy, ale i praktickým konáním.
Sport má v Otrokovicích své
pevné místo a jeho podpoře se
radnice každoročně významně
věnuje.
 Romana Stehlíková,

tisková mluvčí města

Dne 11. dubna se konal ve sportovní hale na Štěrkovišti již 11.
ročník soutěže skupinových choreografií O pohár starosty obce
Tlumačov. Do poroty opět zasedli
odborníci z aerobikového a tanečního oboru. Soutěže se zúčastnilo
třiadvacet klubů z celé Moravy.
K vidění bylo čtyřiačtyřicet sestav
ve čtyřech věkových kategoriích – okolo osmi set soutěžících,
které přišlo podpořit přes šest set

diváků. Umístění DDM Sluníčko
Otrokovice, Aerobik team Tlumačov: • Kategorie do 7 let Estetická
3. místo – Sněhová říše
• Kategorie 8–10 let Estetická
1. místo – 101 dalmatinů
• Kategorie 11–13 let Estetická
1. místo – Wolfgang A. Mozart
• Kategorie 14 a více let Estetická
3. místo – za hranicemi fantazie –
Avatar.
 (red), foto: Jiří Ondroušek
Inzerce

V pondělí 20. dubna starosta
společně s místostarostou zahájili v obřadní síni městského
úřadu v pořadí šesté setkání
se zástupci sportovních klubů
a organizací, které pravidelně
finančně město Otrokovice
podporuje. Sportovcům sdělili,
že finanční prostředky určené
na činnost sportovních organizací byly v letošním roce
navýšeny na částku 6 950 000
korun, což znamená navýšení
o jeden milion korun.
Hlavním bodem letošního setkání byly změny vyplývající z novely zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, účinné od 20. února 2015.
„Cílem novelizace zákona je
především zprůhlednit proces
poskytování finančních prostředků z územních rozpočtů,
tím, že zákon jednoznačně definuje pojmy dotace a návratné
finanční výpomoci, stanovuje
způsob poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí. Zákon stanoví povinné
náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a návratné finanční
výpomoci, povinné náležitosti
programu o poskytnutí dotací nebo návratných finančních výpomocí z územního
rozpočtu, povinné náležitosti

Štěrkoviště žilo aerobikem skupin

VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE?
GRATULUJEME, BONUS 500 KČ JE VÁŠ!

Jste naším klientem?
Pak pro vás máme skvělou nabídku!

Registrujte své známé k České průmyslové a užĳte si
své bonusy. Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové
aktivity, plavání nebo třeba na vitaminy z lékárny.
Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.
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Veslaři pojedou do Maďarska na závod olympijských nadějí

Otrokovičtí veslaři nastoupili
na start prvních letošních závodů na klasické závodní trati
dne 18. dubna hned na dvou
místech. Žactvo a část dorosteneckých posádek se představily na tradičních jarních závodech na Brněnské přehradě,
starší dorostenci a junioři společně s posádkami seniorskými
zase v Račicích na kontrolních
a současně nominačních závodech.
Závody v Brně byly poznamenány nepřízní počasí – foukal studený vítr, který zvedal
nepříjemné vlny. Naštěstí aspoň nepršelo, ale i tak přijížděly posádky do cíle značně
mokré. Z otrokovických posádek si nejlépe vedli:
1. místo: • dvojskif dorostenci
Hladík, Bureš
• dvojka bez kormidelníka dorostenky Omelková, Pallová
• skif dorostenci Hladík
• čtyřka párová dorostenci Ma-

choň, Maňásek, Bureš, Hladík
2. místo: • dvojskif mladší žáci
Lakota, Lupač
3. místo • dvojskif juniorky
Gajdůšková, Hradilíková
• skif starší žáci Kočař
• skif junioři Neišl
• dvojskif dorostenky Húsková, Skopalíková
• čtyřka párová mladší žáci
Lupač, Haukvic, Ingr, Lakota,
korm. Šarová
• čtyřka párová mladší žačky
Zavadilová, Bartůňková, Janotová, Krajčová.
Současně s brněnskými
závody se konaly kontrolní
závody reprezentačních výběrů v Račicích. Povětrnostní podmínky byly podobné
– silný boční protivítr výrazně negativně ovlivnil dráhy,
které nebyly kryté břehem.
Z našich posádek na to doplatil juniorský skifař Jan Solař,
který patřil k favoritům, ale
z rozjížděk se probojoval jen

do finále B. Tímto si však zajistil místo v reprezentační
juniorské osmě, která bude
startovat na Mezinárodní regatě v Mnichově a mistrovství
Evropy juniorů. Dvojka bez
kormidelníka juniorů Šamánek
Jan, Novotný Filip startovala
v juniorské kategorii první rok
se staršími soupeři. Na krajní
dráze v závěrečné části závodu
silný protivítr sfoukl z vedoucí
pozice v semifinále dorostenku
Valentýnu Solařovou, která
však startovala společně s juniorkami. Stejně tak i Ondřej
Martinek jako jediný dorostenec závodil dohromady s ju-

Penzisté mají nové sportoviště – hřiště na pétanque

Trefit se co nejblíž prasátku. Malá dřevěná kulička – košonk nebo též prasátko, je cíl, ke kterému

musejí hráči pétanque co nejblíže hodit svou kovovou kouli. Nyní si mohou pétanque lidé zahrát na nové
hrací ploše v zahradě u SENIORu B. První turnaj se hrál při slavnostním otevření hřiště 21. dubna. Vítězem turnaje se stal tým SENIORu B. „Čtyři roky jsme se snažili, abychom vytvořili prostor, kde bychom
mohli pořádat i venkovní akce a naši senioři se přitom cítili bezpečně. Máme velkou radost z toho, že se
vše dotáhlo do zdárného konce. Máme k dispozici zahradu, zastřešenou pergolu a koutek pro zahradní
terapii,“ uvedla ředitelka SENIORu Otrokovice Ivana Vardanová. (ano), foto: Anna Novotná

Orientační běžci se blýskli ve Zlíně

Orientační běžci se vydali závodit do terénu v sobotu 11. dubna, kdy se konalo ve Zlíně 3. kolo žebříčku Valašské oblasti. Startovalo na dvě stě závodníků
všech kategorií. Na startovní čáře se objevilo dost
Otrokovičanů, kteří získali pěkná umístění. V kategorii H16C 3,9 kilometru, převýšení 190 metrů, 20
kontrol zvítězil Dušan Zentrich časem 30:49 (startuje za TJ Slovan Luhačovice), druhou příčku obsadil
Tomáš Müller z TJ Jiskra Otrokovice a bronz získal
Kryštof Panovec z TJ Jiskra Otrokovice. V kategorii
H35C s délkou trasy 4,6 kilometru, převýšením 155
metrů a 20 kontrolami má stříbro David Zentrich
s časem 48:22. Kategorie H55C s délkou trasy 3,90
kilometru, převýšením 155 metrů a 20 kontrolami
znamenala bronz pro Pavla Tomáška z TJ Jiskra Otrokovice (čas 45:46) a v kategorii H65C, trať 2,80
kilometru, převýšení 105 metrů, 15 kontrol získal
třetí místo Antonín Kunz z TJ Jiskra Otrokovice
časem 49:23.
Po závodech využila část účastníků nabídky podívat se na expozici orientačního běhu v Galerii
RIM u otrokovického vlakového nádraží. Ta je jinak
přístupná v pracovní dny od 8 do 16 hodin, a to až
do konce května. 
(red)

niory. Oba si tímto vybojovali
účast v červnovém mezinárodním závodě olympijských nadějí CEFTA v Maďarsku.
Kontrolní závody v seniorských kategoriích trvaly letos
pět dní. Z našich závodníků se
o možnost startu v reprezentační posádce snažili Jan Vodinský a Tom Svoboda v kategorii seniorů do 23 let na dvojce
bez kormidelníka. Po celou
dobu dosahovali výborných
výsledků a postupovali do finále A. Bohužel v neděli nemohli nastoupit na poslední
start kvůli nemoci. Přesto si
zajistili nominaci do reprezentačního výběru stejně jako
Martin Omelka, který se těchto
závodů neúčastnil ze studijních
důvodů.
O víkendu 9.–10. května
odcestovali otrokovičtí veslaři na závody do Piešťan, které
byly současně i mistrovstvím
Slovenska. Startovaly tam

všechny kategorie od mladšího
žactva až po seniory.
Účast to byla velmi úspěšná,
neboť kromě řady medailových
umístění získali otrokovičtí
veslaři i nádherný pohár pro
nejúspěšnější oddíl regaty.
První místa vybojovali:
• mladší žák Jan Lupač na skifu
• dvojskif mladší žáci Maxim
Lakota a Pavel Fojtů
• dvojskif starší žáci Robert
Kočař a Kryštof Zpěvák
• dorostenka Valentýna Solařová na skifu
• párová čtyřka ženy a juniorky – V. Solařová, S. Šarová, B.
Gajdůšková, P. Hradilíková
• dvojskif junioři Filip Novotný a Jan Šamánek
• párová čtyřka junioři – F. Novotný, J. Šamánek, V. Neišl, O.
Martinek.

Jiří Kubíček,

oddíl veslování
TJ Jiskra Otrokovice

Pohár turnaje EURO U21 viděli i v Otrokovicích
V pondělí 27. dubna měla široká veřejnost možnost vidět
originál fotbalového poháru
pro vítěze ME U21, které se
koná v České republice. Otrokovice byly vybrány jako
poslední místo prezentace této
z pohledu UEFA druhé nejvýznamnější fotbalové trofeje
před startem červnového mistrovství Evropy. Akci pořádal
organizační výbor ME U21
ve spolupráci s fotbalovým oddílem SK Baťov 1930 dne 27.
dubna.
Pohár pro mistry Evropy
ve fotbale do 21 let je v „oběhu“ od roku 1998. Vytvořili jej
umělečtí skláři v italském Muranu. Má výšku šedesát centimetrů a váží šest kilogramů.
Kromě skla je tvořen také mosazí, niklem a čtyřiadvacetikarátovým zlatem. „Je pro nás
velkou ctí, že můžeme trofej
pro vítěze mistrovství Evropy
U21 představit i v Otrokovicích. Město Otrokovice a Sportovní areál na Baťově si vybrali

Fotka na památku. Focení

s pohárem a také otrokovickým
odchovancem Jakubem Jugasem (vpravo) si nenechali ujít
děti ani dospěláci. Neodolal
ani správce Sportovního areálu Baťov Hynek Bršlica.

Foto: Anna Novotná
jedni z favoritů šampionátu
fotbalový tým Portugalska pro
svoji přípravu během turnaje.
Proto jsme velmi rádi, že tak
trofej můžeme na Baťově představit,“ poznamenal předseda
oddílu SK Baťov 1930 Tomáš
Hrabec.
(red)

Sportovní areál Baťov oslavil tři roky provozu

Prodloužení doby ve wellness centru,
nové druhy masáží, instalace imobilního zařízení a v neposlední řadě
zprovoznění fotbalového hřiště s přírodní trávou – to byly novinky roku
2014 ve Sportovním areálu Baťov
(SAB). „Zkušební provoz s lehkou
zátěží jsme na travnatém hřišti začali od loňského dubna tréninky žáků.
V průběhu vlhkého léta bylo hřiště
pravidelně sečeno. Před zahájením
podzimní sezony bylo nalajnováno
a připraveno na plný provoz. V průběhu podzimu bylo využíváno jak
na trénink, tak i na mistrovská utkání,“ uvedl jednatel správcovské společnosti TEHOS Tomáš Morys.
Letos 22. dubna završil areál tři roky od zahájení své činnosti. Jen vloni jej navštívilo
44 068 osob. Mezi úspěšné akce patřily samozřejmě ty fotbalové jako
exhibiční zápas SK Baťov 1930 proti

mistrovským hokejistům PSG Zlín
spojený s autogramiádou a prezentací
poháru pro vítěze hokejové extraligy,
letní Baťovská liga v malé kopané,
ale také Prázdninové řádění pro děti
ze základních škol či sportovní odpoledne pro děti z mateřinek. Wellness
vloni využívali jak trénující sportovci, tak široká veřejnost například při
akci oslavy 1. máje aneb Den pro zamilované, Dne pro rodinu či Mezinárodním dni seniorů.
Letos byl už u příležitosti 3. narozenin areálu v SAB den otevřených
dveří s padesátiprocentní slevou
na vstup do wellness centra, 16. května následoval Den pro rodinu. Provozovatel chystá také říjnový Den otevřených dveří pro seniory a wellness
pro seniory či saunu zdarma na akci

Maminky s dětmi v sauně. Sportovní fanoušci mohli například v únoru
zhlédnout mistrovské utkání 1. DL
U19 FC Fastav Zlín proti FK Teplice či
8. května tradiční zápasy O pohár osvobození města Otrokovice.
V červnu má v areálu trénovat tým
Portugalců účastnících se fotbalového mistrovství Evropy U21.
Přestavba původního areálu se
škvárovým hřištěm stála 68,5 milionu korun, dotace z ROP Střední
Morava činí 52,4 milionu korun.
Další informace o SAB najdete na
www.arealbatov.cz.
(ano)

