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Nové přírodovědné učebny se osvědčují
Žáci všech tří otrokovických
základních škol se vzdělávali
celý školní rok v nových učebnách pro výuku fyziky, chemie,
matematiky, přírodopisu a zeměpisu s pomocí moderní techniky, která šla v přírodovědných
oborech velmi dobře využít
spolu s interaktivními programy
i praktickými pokusy.
Projekt Modernizace přírodovědných učeben otrokovických
ZŠ se týkal celkem třinácti učeben a třech přípraven. Většina
učeben je vybavena novým
ozvučením a zatemněním, některé i novými multimediálními katedrami, demonstračními
stoly, interaktivními tabulemi,
žákovskými lavicemi a dataprojektory. Školákům slouží také
nové tablety, GPS přístroje či
digestoře.
„Libujeme si při kvalitním
zatemnění, využíváme dataprojektory a interaktivní tabule,
není problém pustit výukový
film s kvalitním ozvučením.
Zastaralé meotary nahradily
vizualizéry – šikulky, které
bez nutnosti chystat materiál
fixem na fólii přenesou jakýkoliv obraz na tabuli. V chemii
je k pokusům využívána digestoř. V zeměpise a fyzice slouží
sada dvaatřiceti tabletů s dokovací skříní, lze využít šestnáct
GPS. V matematice díky dvěma

obrovským tabulím není nouze
o místo na psaní. Pro úschovu
pomůcek slouží nové vestavěné
skříně. V učebnách se učitelé
i žáci cítí dobře a práce nám
všem jde dobře od ruky,“ chválí
ředitel ZŠ Mánesova Vratislav
Podzimek. A pochvalují si je
také učitelé a žáci. Například
fyzikář Pavel Broža je s novou učebnou fyziky nadmíru
spokojený. V místnosti je více
prostoru, všechny učební stoly funkční, díky praktickým
skříním nemusí nosit pomůcky
využívané v několika hodinách
po sobě vždy znovu do a z kabinetu. „A díky zatemnění mohu
konečně učit optiku. Dokud zde
byly jen žaluzie, byl světelný
paprsek vidět jen velmi málo,“
uvedl jeden z příkladů fyzikář.
Právě dopsanou písemku
z fyziky zpracovanou na tabletech měl bez jediné chyby
Filip Doležal. Učitel ji mohl
zkontrolovat ihned, a tak se
hned dozvěděl výsledek. „Občas děláme na tabletech, líbí se
mi i vybavení. Je to tu dobré.
Zábavné jsou pokusy, třeba ten
s magnetickými pilinami,“ podotkl šesťák.
Obdobně to vidí v ZŠ Tráv-

níky. „Díky projektu mají žáci
naší školy možnost učit se v rekonstruovaných
pracovnách
přírodopisu, zeměpisu a matematiky. Učitelé i žáci mají
k dispozici nové klasické i interaktivní tabule, díky zatemnění učebny fyziky můžeme lépe
sledovat třeba pokusy z optiky,“ poznamenala ředitelka ZŠ
Trávníky Jana Večeřová. Novým úložným nábytkem byly
vybaveny také odborné kabinety pro přípravu učitelů na výuku. „Lépe jedenkrát vidět, než
stokrát slyšet,“ říká učitel přírodopisu Pavel Štěpán za souhlasného přikyvování šesťáků.
Posílání pomůcek zdržovalo při
výuce a také přírodniny opotřebovávalo. Pod vizualizérem si
tak například ukazovali šišku.
„Pak půjdeme ven, děti je uvidí
a mohou je vzít do ruky v přírodě zpod stromu,“ dodal pedagog. „Je dobře, že nám pan učitel může věci takto ukazovat,“
míní šesťák Vladimír Vodica.
V ZŠ TGM byly při rekonstrukci dovybaveny učebny zeměpisu a přírodopisu, nová je
učebna fyziky a chemie a také
moderní chemická laboratoř.

Pokračování na straně 5

úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Sedmdesát let od konce války, třiasedmdesát let od nejvýznamnějšího činu našeho protifašistického
odboje. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl ve své době velkou
vzpruhou všem, kteří nechtěli jen ustrašeně klopit hlavu před německými okupanty. Byl činem synů
národa, kteří znali hodnotu a cenu slova vlast, jež pro ně nebylo jen prázdným pojmem.
Jeden ze strůjců atentátu Josef Valčík pracoval v letech 1934–36 v koželužnách v Otrokovicích.
Poté odchází do základní vojenské služby, kde prožil tvrdý a užitečný výcvik, ale ještě tvrdší a těžké
chvíle mnichovské zrady, následné okupace okleštěné republiky a její potupnou proměnu na protektorát Čechy a Morava. Když byla následně naše československá armáda rozpuštěna, vrátil se
Josef Valčík do Otrokovic jako koželuh, ale nakonec se rozhodl pro aktivní odpor proti fašistickému
Německu v zahraničí. Po složité cestě se nakonec ocitl ve Velké Británii, kde absolvoval náročný
výcvik výsadkáře, který se měl vrátit se speciálním úkolem do okupované vlasti. S hrdostí si připomínáme, že tento hrdina žil několik let v našich Otrokovicích – každoročně o tom svědčí malá slavnost
v areálu TomY u jeho nenápadného pomníčku.
Jiné místo, jiná pamětní deska, ale stejné hrdinství, byť na první pohled ne tak zřetelné. Marie
Hrdličková, učitelka měšťanské školy na Baťově, jedna z nás, která také nesklopila ustrašeně hlavu
před bezprávím, byla za schvalování atentátu na R. Heydricha popravena.
Nezapomeneme – zní náš vzkaz minulosti. Nezapomínejme – zní náš vzkaz přítomnosti.

Michal Mynář, jednatel Otrokovické BESEDY, více na straně 6
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Výpravná podívaná se bude opakovat

Orient v Otrokovické BESEDĚ. Výpravná orientální
show Touha srdce, kterou autorsky připravilo Taneční studio
Otrokovické BESEDY, přilákala 20. června do velkého sálu
kulturního a kongresového centra milovníky tance a romantických příběhů. Ve scéně plné barev a hudby se představily
skupiny Anifé, Amira, Lunah, Safira, Fatima, Messauda, Nadira, Kharida a Orientální princezničky. Role prince patřila
herci divadla TYJÁTR Miroslavu Valentíkovi, role princezny Anetě Poláchové. Pro velký úspěch se bude představení
opakovat, a to v říjnu.  (red), foto: Martina Fojtíková
Inzerce

Otrokovické
letní slavnosti

Inzerce

24. července 2015
číslo 7 – ročník 25
zdarma – neprodejné
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Čtvrtý ročník letních slavností: Otrokovicemi zněly španělské rytmy
usměvavé španělské krásky a rytmy
flamenca tomu odpovídaly. Takové
byly už čtvrté Otrokovické letní slav-

nosti, které se konaly 17.–19. července po celých Otrokovicích. Podívat se
na ně přišli nejen místní – přijeli i lidé

z okolí, a také z partnerských měst Otrokovic Dubnice, Vácu i Zawadzkieho. 
(red)

Hvězdy pátečního a sobotního večera. V páteční večer si diváci užili vystoupení kapely Laura a její tygři (vlevo). Reggay. Doprovodnou akcí slavností byl
Sobotní večer patřil kapele Gipsy.cz, jejíž frontman Radoslav Banga neodolal a vyfotil si selfíčko s rozdováděnými diváky.

Sympozium. Milovníci výtvarného umění si přišli na své na sobotním sympoziu u Společenského domu. K vidění tam byly obrazy a plastiky členů otrokovického spolku Rozumění.

Potkali jste je také? Krásné

španělské hostesky nešlo přehlédnout.

Kutálení. Nedělní dopoledne – na náměstí se koulely

pneumatiky, následovala balónková show. Vprostřed města se konalo i páteční a sobotní promítání u polikliniky.

Bamboo forest fest na Štěrkovišti. Zahájila jej skupina Reggay.

Modely lákaly. Modelářské letiště
u Bělova bylo v neděli obsypáno obdivovateli leteckých modelů.

Adrenalin na lodích. Soutěže dračích lodí bylo možné sledovat na Štěrkovišti celou sobotu. Do soutěže se pravidelně zapojuje
tým otrokovické radnice i firmy působící ve městě. A protože vedro zmáhalo, divákům pro přepravu mezi Štěrkovištěm a Společenským
domem posloužil vláček Moravský drak.

Osvěžení v Kvítkovicích. Kvítkovická náves měla v sobo-

tu hudební a hasičský program. Hrála dechovka, country, folk
a swing a v dolní části návsi se soutěžilo s historickými stříkačkami.

Jak na první pomoc. Složky Integrovaného záchranného systému se představily v sobotu na Štěrkovišti. U stánku Českého
červeného kříže radili například, jak ošetřit zranění.

Vášnivé flamenco. Martin
Bies & Flamenco Clan vytvořili opravdovou atmosféru žhavého Španělska.

snímky: anna novotná, martina fojtíková

Horké Španělsko se přestěhovalo
do Otrokovic! Možná ne tak docela,
ovšem vysoké teploty, městem chodící
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Lidé se dovolají strážníkům na linku 156 konečně i v Otrokovicích

Městská policie Otrokovice
je od 1. července dosažitelná
i na bezplatné lince tísňového
volání 156. Doposud touto
linkou nedisponovala, ačkoliv
se o její zřízení v minulosti
několikrát pokoušela. Bylo
to technicky těžko řešitelné
z důvodu rozšíření počtu mobilních telefonů a také těsného
sousedství města Otrokovice
a statutárního města Zlín, a to
zejména z důvodu rozmístění

vysílačů mobilního signálu, které pokrývají současně
katastry obou měst a nejsou
schopny detekovat, z kterého
města oznamovatel volá.
Tento problém se podařilo technicky vyřešit až vloni,
kdy byl odstartován pilotní
projekt na Karlovarsku a Sokolovsku. Tam byla města
prvními v České republice,
kde společná linka 156 začala
sloužit.

aktuálně z města
V SENIORu je nové Centrum pomoci

Povzbuzení, podporu či radu si odnesli účastníci prvního setkání
z Centra pomoci, které nově funguje v SENIORu Otrokovice. Pomáhat lidem s demencí a zejména jejich rodinným příslušníkům,
kteří o ně pečují, je hlavním úkolem těchto setkání. Za účasti sociální pracovnice, psycholožky a koordinátorky se v půlce června
poprvé sešla svépomocná skupina lidí, která má s touto problematikou osobní zkušenosti. Nelehkou životní situaci musí řešit lidé,
kteří pečují o člověka postiženého demencí. Přibližně dvě hodiny
diskutovali návštěvníci o svých podobných životních situacích.
Vyměňovali si zkušenosti z praxe a předávali si vzájemně podněty či rady. Koordinátorka Věra Berková všem předala seznam
kontaktů, kam se mohou obrátit v případě, že budou potřebovat
poradit. „Hlavním cílem těchto setkání je sdílet zkušenosti a vzájemně se podpořit. Konkrétní radou nebo doporučením může přispět psycholožka. Ta se bude účastnit každé další schůzky, která
se uskuteční,“ vysvětlila organizátorka setkání, sociální pracovnice Alena Dušková. Stěžejním tématem se stala výměna informací, jak se domluvit s nemocným. „Pracujeme zde s životním
příběhem. Pokud se nemůžeme dostat k lidem přes rozum, musíme se k němu dostat přes srdce,“ poradila psycholožka Dagmar
Perničková. Setkání svépomocné skupiny se bude konat jednou
za půl roku. Není nutné se přihlašovat předem a noví zájemci jsou
vítáni. O termínu bude veřejnost včas informována prostřednictvím pozvánek či médií. Průběžné informace podá Alena Dušková na telefonních číslech 576 771 671, 773 558 106 nebo e-mailu
duskova@senior.otrokovice.cz.
(red)

Městská policie Otrokovice
se rozhodla jít stejnou cestou
a vstoupila do jednání s Městskou policií Zlín, kde již linka
156 slouží a společností O2,
která linky tísňového volání
ze zákona provozuje. V praxi
to bude fungovat tak, že pokud oznamovatel vytočí linku
156 na území měst Otrokovice a Zlín, tak se mu ozve
automaticky hláska, která se
zeptá, jestli si přeje přepojit

na MP Zlín, nebo MP Otrokovice. Po stisknutí tlačítka
číslo jedna dojde k přepojení
na MP Zlín a tlačítka číslo
dva na MP Otrokovice. Doteď
byly všechny hovory na linku
156 automaticky směřovány
strážníkům do Zlína, kteří
buďto kolegům do Otrokovic
oznámení předávali, nebo
oznamovatelům sdělili telefonní číslo na MP Otrokovice.
„Přínos vidím hlavně v do-

stupnosti občanům, jelikož
číslo 156 je na rozdíl od devítimístného telefonního čísla,
které jsme využívali doposud,
zapamatovatelnější, je zdarma
a dá se na něj volat i v režimu
mobilního telefonu pouze pro
tísňové volání,“ informoval
velitel otrokovických strážníků Tomáš Gromus.

Milan Berčík,
 zastupitel pověřený řízením
 Městské policie Otrokovice

Rekonstrukce mostu přes Dřevnici přinese odklon dopravy
V pondělí 27. července budou v Otrokovicích
započaty práce na rekonstrukci mostu přes řeku
Dřevnici. Opravovaný most mezi kruhovým
objezdem u čističky odpadních vod směrem ke
Štěrkovišti bude po dobu dvou měsíců uzavřen.
Konec rekonstrukce a zároveň uzavírky mostu je
plánován na konec září 2015.
„Náhradní trasa pro osobní vozidla, autobusy,
MHD, vozidla Integrovaného záchranného systému a technické služby bude přes ulici Přístavní
(v části Kolonka). Nákladní doprava bude odklo-

něna na objízdnou trasu po I/55 Otrokovice–nadjezd Štěrkoviště–tř. T. Bati,“ informoval referent
oddělení silničního hospodářství Libor Svobodník. Průjezdnost ulice Přístavní bude zajištěna
omezením rychlosti na 30 km/h a zákazem zastavení a bude zdůrazněno výškové omezení 3,2
metru. Dle sdělení investora stavby Ředitelství
silnic Zlínského kraje je oprava mostu plánována
od 27. července do 26. září 2015.

Romana Stehlíková,

tisková mluvčí Otrokovic

Helena Schádková oslavila 101. narozeniny

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice
v Evropském parlamentu

I v Evropském parlamentu vědí o Svazu dobrovolných záchranářů Otrokovice (SDZO). Člen svazu Dušan Rudecký tam byl
pozván na konferenci Vývoj Kurdistánu, konanou 1. července. Stalo se tak na základě květnové humanitární mise SDZO
do Sýrie. „Pozvány byly organizace z celého světa, mezi nimi
i delegace z Česka včetně zástupce Svazu dobrovolných záchranářů Otrokovice. Pokud si nějaký národ zaslouží stát, jsou to
Kurdové. Jsou to přátelští, milí lidé,“ míní Rudecký. 
(ano)

Obyvatelé Trávníků se dočkají odpočinkových prostor

Na základě setkávání starosty a radních města s občany místních částí Otrokovic, která se již uskutečnila na Baťově, Středu
a Trávníkách, vyplynulo několik podnětů, které se rozhodlo vedení města vyřešit. Jedním z požadavků občanů sídliště Trávníky
bylo vytvoření odpočinkových venkovních prostor ve stinných
místech na okraji města. Proto se sešli zástupci města s občany,
aby vytipovali vhodná místa k vytvoření odpočinkových zón.
Po setkání se předsedkyní Klubu důchodců Trávníky Jarmilou
Kovalovou byly vybrány dvě lokality ve stínu stromů u domu
s pečovatelskou službou. Volný čas zde budou moci trávit nejen
obyvatelé tohoto zařízení, ale využít jej budou moci občané Otrokovic, zejména sídliště Trávníky. „Na základě požadavků občanů již byly nově osazeny dvě lavičky na ulici Hlavní a umístěno několik odpadkových košů ve stejné lokalitě. Po setkání jsme
objednali další lavičky,“ sdělil pracovník Technických služeb
Otrokovice Zdeněk Vinklárek.
(red)

Od založení seďárny se její využití ztrojnásobilo

V roce 2011 schválili otrokovičtí radní umístění dvou mobilních
buněk jako formu pomoci lidem bez domova v zimním období.
Již čtvrtou zimu využívaly službu desítky potřebných – k dispozici jim byla od listopadu do března dvanáct hodin denně.
V zimním období je tato služba klienty hojně využívána a oproti
předchozím sezonám byl zaznamenán výrazný nárůst uživatelů.
V zimní sezoně 2011/2012 byla seďárna využita k 441 noclehům, zatímco v sezoně 2014/2015 k 1194 noclehům. 
(red)

více AKTUALIT na www.otrokovice.cz

Úsměv nejen do objektivu. Stále dobře naladěna je klientka Charitního domu sv. Anežky Hele-

na Schádková, která oslavila koncem června 101. narozeniny. Nejstarší dáma Otrokovic se zájmem
sleduje zpravodajství nejen v televizi, ale také v novinách, které čte dosud bez brýlí. Zajímá ji dění
ve světě, sportovní zprávy, dále také aktuality ze společnosti. O dobrém zdravotním stavu svědčí
i to, že je seniorka stále při chuti. „Polévka je grunt,“ říká s úsměvem paní, která má moc ráda
maso a nepohrdne ani štamprličkou domácího vaječného koňaku.(ano), foto: Anna Novotná

Ministerstvo dopravy nevyslyšelo žádost o zrušení
poplatku na obchvatu města

Dne 26. května 2015 byl z otrokovické radnice odeslán
dopis s žádostí o vyjmutí tříkilometrového úseku rychlostní
silnice R55 (severovýchodní
obchvat) ze zpoplatnění. Ministerstvo dopravy ve své odpovědi ze dne 24. června 2015
uvedlo, že žádosti o zrušení
poplatku nevyhoví. Řidiči tak
budou muset i nadále pořizovat dálniční známku, aby
mohli tento úsek využívat.
„Ministerstvo dopravy dlouhodobě prosazuje v případě zpoplatnění vozidel s hmotností
do 3,5 tuny koncepci rušení
výjimek (o zrušení poplatku).
Výjimky se ponechávají v případě velmi krátkých úseků,

zejména nejsou-li přímo napojeny na dálniční sít. Panem
ministrem navržené rozšíření
výjimek se týká pouze pěti
konkrétních úseků, ve kterých
dochází k přímému souběhu
dálnice nebo rychlostní silnice
se silnicí I. třídy, kde se časové
poplatky nevybírají. O rozšíření případů výjimek se neuvažuje,“ uvádí v odpovědi náměstek ministra dopravy Jakub
Kopřiva.
V případě vyhovění požadavku by byl odklon dopravy z kvítkovické křižovatky
a z centra Otrokovic zřetelný.
Na trase mezi Otrokovicemi
a Zlínem by mohli řidiči využít
severovýchodní obchvat a ob-

jem dopravy ve městě by se
snížil. Kromě zmírnění hluku
by byl pro obyvatele Otrokovic
přínos také v kvalitě ovzduší,
jelikož by se snížily znečišťující látky z vozidel ve městě.
„Očekávali jsme, že naší žádosti bude vyhověno. Byť v závěru odpovědi Ministerstvo dopravy uvádí, že chápe důvody,
proč byla naše žádost podána,
tak přesto tříkilometrový úsek
rychlostní silnice R55, který
nazýváme severovýchodní část
nedostavěného obchvatu Otrokovic, osvobozen od poplatku
nebude,“ zklamalo starostu Otrokovic Jaroslava Budka.
 Romana Stehlíková,
 tisková mluvčí Otrokovic
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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.

Zastupitelé projednali 17
bodů programu, k nimž přijali usnesení. ZMO schválilo:
• Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2014 a hospodaření města Otrokovice
v roce 2014 s výrokem BEZ
VÝHRAD a vzalo na vědomí zprávu nezávislé auditorky o výsledku přezkoumání
hospodaření a ověření účetní závěrky města Otrokovice za rok 2014
• Účetní závěrku města Otrokovice za rok 2014 a vzalo
na vědomí zprávu nezávislé
auditorky o ověření účetní
závěrky města Otrokovice
za rok 2014
• Poskytnutí neinvestiční
dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 mezi
městem Otrokovice a organizacemi Charita sv. Anežky
Otrokovice: 1 473 307 Kč,
NADĚJE: 553 909 Kč, Středisko rané péče Educo Zlín
z. s.: 60 833 Kč, ONYX Zlín
o. p. s.: 62 140 Kč, Unie
Kompas: 202 668 Kč
• Poskytnutí dotace na činnost v oblasti sportu v roce
2015 spolkům dle přílohy
č. 1 k tomuto usnesení
• Poskytnutí dotace na činnost v oblasti kultury v roce
2015 spolkům dle přílohy
k tomuto usnesení
• Úplné znění zřizovacích
listin příspěvkových organizací města Otrokovice:
Základní školy Mánesova, Základní školy T. G.
Masaryka, Základní školy
Trávníky, Mateřské školy Otrokovice, Domu dětí
a mládeže Sluníčko Otrokovice a SENIORu Otrokovice s účinností od 1. července
2015, a to z důvodu nabytí

účinnosti zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, kterým
došlo k celkové rekodifikaci
soukromého práva
• Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení žadateli
ve výši 70 000 Kč
• Prodej spoluvlastnických
podílů pozemků pod bytovými domy vlastníkům
předmětných jednotek dle
přílohy k tomuto usnesení
za cenu 150 Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí náklady
související s prodejem
• Prodej pozemků či spoluvlastnických podílů pozemků pod garážemi vlastníkům
či podílovým spoluvlastníkům garáží dle přílohy
k tomuto usnesení a za cenu
specifikovanou v příloze
k tomuto usnesení s tím,
že kupující uhradí náklady
související s prodejem
• Prodej bytové jednotky č.
1300/405 v bytovém domě
na ul. Školní 1300 včetně
příslušného spoluvlastnického podílu id. 30/3550
na společných částech budovy č. p. 1300 a příslušného
spoluvlastnického
podílu id. 30/3550 k pozemku parc. č. st. 1918 v k.
ú. a obci Otrokovice vítězi
výběrového řízení, v souladu se „Zásadami pro prodej
bytů a domků z vlastnictví města“ a prodej bytové
jednotky č. 1300/610 v bytovém domě v ul. Školní
1300 včetně příslušného
spoluvlastnického
podílu
id. 30/3550 na společných
částech budovy č. p. 1300
a příslušného spoluvlastnického podílu id. 30/3550
k pozemku parc. č. st. 1918
v k. ú. a obci Otrokovice
vítězi výběrového řízení
v souladu se „Zásadami
pro prodej bytů a domků
z vlastnictví města“.

okénko městské policie
Z činnosti Městské policie Otrokovice za červen
V měsíci červnu 2015 řešili
strážníci Městské policie Otrokovice (dále jen MP) celkem 744 přestupků. Z toho
bylo zjištěno a řešeno 260
přestupků na úseku dopravy,
83 přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí
výzvy, rušení nočního klidu,
veřejné pohoršení, znečištění
a zábor veřejného prostranství, černá skládka), bylo
provedeno 74 kontrol na dodržování veřejného pořádku,
52 případů porušení Obecně
závazné vyhlášky (dále jen
OZV), 12 přestupků proti
občanskému soužití, 6 přestupků proti majetku, 7 drobných krádeží v obchodech.
V měsíci červnu byly zjištěny 3 vraky vozidel. Strážníci
MP asistovali při zdravotních

potížích 3 občanů. Strážníky
MP byli odchyceni 3 volně
pobíhající psi. MP provedla 30 kontrol na dodržování
zákona k ochraně před škodami působenými tabákem,
alkoholem a jinými návykovými látkami. V 12 případech
spolupracovaly hlídky MP
na případech s Policií ČR.
V průběhu měsíce června
dohlíželi strážníci MP na veřejný pořádek při veřejných
sportovních a kulturních akcích: Open handicap festival,
MajFEST, 4 hudební produkce v areálu ROŠ, tréninky
fotbalistů Portugalska do 21
let, triatlon Moraviaman. Při
těchto akcích nebylo zjištěno
narušení veřejného pořádku.

Bc. Tomáš Gromus,

velitel Městské policie
Otrokovice

Z  jednání Rady města
Otrokovice 24. 6. 2015

Radní na dalším ze svých jednání projednali 45 bodů programu, k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Ve funkci zřizovatele Základní školy Trávníky, příspěvková organizace, účetní závěrku
a hospodářský výsledek za rok
2014 a přidělení finančních
prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku
• Ve funkci zřizovatele Základní školy T. G. Masaryka,
příspěvková organizace, účetní
závěrku a hospodářský výsledek za rok 2014 a přidělení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku
• Ve funkci zřizovatele Základní školy Mánesova, příspěvková organizace účetní závěrku
a hospodářský výsledek za rok
2014 a přidělení finančních
prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku
• Ve funkci zřizovatele Základní školy Mánesova, příspěvková organizace, pořízení
investičního majetku a oprav
majetku z prostředků organizace takto: šatní skříňky v ceně
do 1 005 000 Kč, rekonstrukci podlahy v tělocvičně školy
v ceně do 640 000 Kč a pořízení
WiFi sítě v ceně do 70 000 Kč
• Celkovou zprávu o průběhu, nákladech i výnosech akcí
městského významu pořádaných Otrokovickou besedou v období od 1. 4. 2015 do
30. 6. 2015
• Čerpání zálohy příspěvku
na krytí prokazatelné ztráty
z hospodářské činnosti Otrokovické BESEDY, s. r. o.,
ve III. čtvrtletí 2015 ve výši
2 736 340 Kč
• Zapojení města Otrokovice
do Evropského týdne mobility
v termínu od 16. 9. 2015 do 22.
9. 2015
• Jmenování členů a ustanovení pracovní skupiny k Aktua-

ce, obci Otrokovice, pro účely
zřízení, provozování a udržování distribuční soustavy spočívající v umístění a uložení
zemního kabelového vedení
NN v předpokládané délce 12
bm včetně stožárové trafostanice a elektroměrové skříně;
stavba „Otrokovice, Bří. Mrštíků, úprava NN“ na parc. č.
76/1 ostatní plocha (ostatní
komunikace), parc. č. 1295/4
ostatní plocha (neplodná půda)
a parc. č. 1678/1 ostatní plocha
(zeleň), vše v k. ú. Kvítkovice, obci Otrokovice, pro účely
zřízení, provozování a udržování distribuční soustavy spočívající v umístění a uložení
zemního kabelového vedení
NN v předpokládané délce
160 bm včetně přípojkových
skříní, obě za cenu 120 Kč
za každý započatý běžný metr
vedení + příslušná sazba DPH
s podmínkou, že oprávněný
E.ON Distribuce, a. s. uhradí
náklady související se zřízením
věcného břemene (služebnosti); stavba „Otrokovice, T17
RŘ, roz. VN a NN – přístupový chodník“ na parc. č. 3367
ostatní plocha (manipulační
plocha) v k. ú. a obci Otrokovice, pro účely zřízení, provozování a udržování přístupového
chodníku ke stávající trafostanici v předpokládané výměře
5,1 m2, za cenu 1 000 Kč/m2
+ příslušná sazba DPH s podmínkou, že oprávněný E. ON
Distribuce, a. s. uhradí náklady
související se zřízením věcného břemene (služebnosti)
• Souhlas s provedením stavby „Studna na parc. č. 442/35
v k. ú. Otrokovice“ umístěné na pozemku parc. 442/35,
442/30 a 441/1 v k.ú. Otrokovice s daným investorem,
a s tím i s umístěním a uložením vodovodní přípojky a přípojky NN na parcele č. 442/30
v k. ú. Otrokovice dle schválené dokumentace z května 2015.

Jiří Veselý,

místostarosta Otrokovic

Přes prázdniny lze využívat neomezeně parkoviště před ZŠ Trávníky
Na nově vybudovaném parkovišti na ulici Hlavní
v blízkosti Mateřské školy Otrokovice a Základní školy Trávníky je upravené dopravní značení.
V období prázdnin a svátků je rozšířená možnost
využití parkoviště pro obyvatele sídliště Trávníky.
Od 1. července může parkoviště využívat široká
veřejnost.
Na levé části parkoviště (směrem do sídliště
k ulici Lidická) je zavedeno parkování na parkovací kotouč. „Řidič bude muset v období školního
roku, tedy od 1. září do 30. června v pracovní dny
v době od 6 do 8 hodin použít parkovací kotouč.
Parkování v té době je umožněno jen maximálně
jednu hodinu. Toto opatření jsme učinili zejména
ve prospěch rodičů, kteří vozí své děti do mateřské

či základní školy,“ informovala vedoucí odboru
dopravně-správního Renáta Krystyníková.
I pravá část parkoviště doznává změn. Dosud
bylo z větší části vyhrazeno od pondělí do pátku
od 6 do 12 hodin pro vozidla s povolením ZŠ Trávníky. „Nově zde budou moci řidiči bez omezení
zaparkovat v době letních prázdnin a během školního roku o víkendech a o svátcích. Jinak řečeno,
parkoviště zůstane z větší části vyhrazeno pro vozidla s povolením ZŠ Trávníky od 1. září do 30.
června, v pracovní dny od 7 do 10 hodin,“ vysvětlila Krystyníková. Změna místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích má přinést zvýšení
využitelnosti parkoviště pro širokou veřejnost, zejména pro místní obyvatele. 
(ste)

Teplárna odstaví kotle. Dodávky teplé vody budou zajištěny
Na začátku srpna odstaví Teplárna Otrokovice kotle a provede opravy, které nelze provádět za plného provozu.
Během odstávky bude probíhat řada oprav, revizí a údržba technologií, které jsou
nezbytné pro zabezpečení spo-

lehlivých dodávek tepla a teplé vody v další topné sezoně.
Domácnosti a další odběratelé ale nemusejí mít obavy,
že v letních dnech zůstanou
bez teplé vody. Teplárna využije svůj záložní zdroj ve Zlíně-Malenovicích a dodávka

teplé vody nebude omezena.
Odstávka začne 3. srpna a potrvá do 11. srpna. Poslední den
budou technologie znovu uvedeny do provozu a obyvatelé
v blízkosti teplárny mohou zaznamenat mírné zvýšení hluku
a tmavší kouř z komína.

Inzerce

Z  jednání Zastupitelstva města Otrokovice
18. 6. 2015

lizaci koncepce cyklodopravy
v Otrokovicích
• Zavedení zkušebního provozu rozšířené linky MHD č. 55
spočívající v zajíždění školního spoje ze zastávky Kvítkovice, náves k ZŠ Trávníky od
1. 9. 2015 na 2 roky
• Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Otrokovice
(jako obdarovaným) a Continental Barum s. r. o. (jako
dárcem), s využitím finančního daru ve výši 100 239 Kč
na výdaje v oblasti sociální
a uzavření Darovací smlouvy
mezi městem Otrokovice (jako
obdarovaným) a Teplárna Otrokovice a. s. (jako dárcem),
s využitím finančního daru
ve výši 18 072 Kč na výdaje
v oblasti sociální
• Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění sociálních služeb v roce 2015 mezi městem
Otrokovice a organizacemi
STROP o. p. s.: 20 554 Kč,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje: 25 693 Kč,
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín: 25 037 Kč,
Centrum služeb postiženým
Zlín, o. p. s.: 40 920 Kč
• Uzavření smlouvy o postoupení smlouvy č. 475/02/15,
o nájmu prostor sloužících
k podnikání v objektu č. p. 950,
ul. Tylova, s novým nájemcem
společnosti Farmářský Krám
s. r. o.
• Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Otrokovice
a RIGHT POWER ENERGY,
s. r. o., pro dodávku elektřiny
na odběrné místo nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
• Zřízení úplatného věcného
břemene (služebnosti) ve prospěch E.ON Distribuce, a. s.,
na následujících pozemcích
města Otrokovice v rámci uvedených staveb: stavba „Kvítkovice, TS Na jezu“ na parc. č.
2388 orná půda a parc. č. 2556
ostatní plocha (ostatní komunikace), oba v k. ú. Kvítkovi-
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Dokončení ze strany 1
„Učebny jsou využívány
v průběhu celého vyučovacího týdne nejen k výuce výše
uvedených předmětů, ale
vzhledem k celkovému nedostatku výukových prostor
například i v hodinách matematiky, cizích jazyků nebo
dějepisu. Moderní vybavení
těchto prostor nám umožňuje ve větší míře propojit teoretické vyučování s praxí,
zatemnění učeben zvyšuje
kvalitu informací přenášených za pomoci interaktivních
technologií a práce v chemické laboratoři vede žáky praktickou formou k pochopení

chemických jevů,“ poznamenala ředitelka ZŠ TGM Marta
Zakopalová.
V hodině chemie zrovna
učitelka Hana Pavlištíková
vysvětlovala osmákům principy chromatografie, sublimace či oxidace. S novou
učebnou je spokojená. „Určitě
je tu vše přehlednější, máme
lepší a bezpečnější prostředí,“
poznamenala. Školáky výuka
více baví. „Je to lepší, než to
bylo ve starých učebnách,“
řekla Kateřina Juřicová. Spolužačka Lenka Sekulová jí
dala za pravdu. „Je tu o hodně
lepší zázemí,“ zhodnotila. 
Anna Novotná

snímky: anna novotná

Nové přírodovědné učebny v základních školách se osvědčují

Fyzika v ZŠ Mánesova. Učitel Pavel Broža pracoval při hodině fyziky s elektrometrem i vizualizérem. Později ukázal při zatemnění i pokus se siločarami.
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:
8 335 611 Kč
Město Otrokovice:
1 162 947,67 Kč
Dotace ROP Střední Morava:
6 590 031,19 Kč

Chemie v ZŠ TGM. Pokusy lze díky moderní labora- Přírodopis v ZŠ Trávníky. Dětem se v nových učebnách líbí,
toři dělat bezpečněji, mnohem lepší je i vybavení.

pomůcky chválí stejně jako učitel přírodopisu Pavel Štěpán.

Nabídka kurzů Otrokovické BESEDY na školní rok 2015/2016
POHYBOVÉ KURZY
Balony
St, 18.00–19.00
600 Kč
Pá, 10.00–11.00
600 Kč
Balony pro těhotné + zač.
St, 17.00–18.00
600 Kč
DOIN - cvičení
Po, 11.00–12.00
500 Kč
Jóga pro děti od 5 let
Po, 16.00–17.00
500 Kč
Jóga – začátečníci (2x 45 min. týdně)
Po, 19.00–20.30**)
600 Kč
Út, 10.30–12.00*)
600 Kč
Út, 18.00–19.30*)
600 Kč
Út, 18.30–20.00**)
600 Kč
St, 16.00–17.30**)
600 Kč
Pá, 18.00–19.30*)
600 Kč
Jóga – pokročilí
Po, 17.00–18.30**)
600 Kč
Út, 09.00–10.30*)
600 Kč
Út, 17.00–18.30**)
600 Kč
Pá, 16.30–18.00*)
600 Kč
*)
zrcadlový sál, **) horní bar

O-A Metoda®
Po, 10.00–11.00
500 Kč
Orient děti začátečníci od 6 let
Čt, 16.00–17.00
400 Kč
Orient děti mírně pok. od 8 let
Po, 17.00–18.00
400 Kč
Orient děti mírně pok. od 10 let
Po, 18.00–19.00
400 Kč
Orient dívky pokročilé od 13 let
Po, 17.00–18.00
400 Kč
Orient dívky pokročilé od 16 let
Po, 18.00–19.00
400 Kč
Orient. skup. od 18 let
Čt, 20.00–21.00
500 Kč
Orient dospělí – začátečníci
Po, 19.00–20.00
500 Kč
Orient dospělí – mírně pokročilí
St, 19.00–20.00
500 Kč

ANGLICKÝ JAZYK
 AJ jednoduše
Po, 09.00–10.30
Čt, 17.00–18.30
 AJ po několikáté
Út, 17.00–18.30

3 200 Kč
3 200 Kč
3 600 Kč

 AJ na cesty
St, 19.30–21.00
 AJ trochu jinak I.
Po, 15.30–17.00
Čt, 09.00–10.30
 AJ trochu jinak II.
Po, 17.00–18.30
Čt, 10.30–12.00
 AJ trochu jinak III.
Po, 18.30–20.00
 AJ pro seniory I.
St, 09.00–10.30

(kurzy probíhají od září do ledna, pokud není uvedeno jinak,
tak 1 vyuč. jednotka 60 min. týdně)
Orient dospělí – pokročilí
Čt, 19.00–20.00
500 Kč
Relaxační techniky
Út, 19.30–20.30
500 Kč
St, 10.00–11.00
500 Kč
Řecké tance – pokročilí
Ne, 17.00–18.00
400 Kč
(2x měsíčně)

Taekwondo pro děti – začátečníci
St, 15.45–16.45
400 Kč
Tajči pro dospělé
Pá, 15.30–16.30
500 Kč
Tajči pro seniory začátečníci
Čt, 10.00–11.00
500 Kč
Tajči pro seniory pokročilí
Čt, 09.00–10.00
500 Kč

KURZY
PRO ZDRAVÍ
(1 vyuč. jednotka – 60 min.)
Baby-masáže
Út, 15.30–16.30
600 Kč
(kurz probíhá 2x měsíčně – liché
týdny)
První pomoc nanečisto
Po, 9.00–11.00
300 Kč
Út, 18.30–20.30
300 Kč
(kurz proběhne ve 3 dvojhodinách
– září, říjen)

3 600 Kč
3 800 Kč
3 800 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
2 400 Kč

 AJ pro seniory II.
St, 10.30–12.00
 AJ pro seniory III.
St, 13.00–14.30

2 800 Kč
2 800 Kč

NĚMECKÝ JAZYK
 NJ jednoduše I.
Pá, 16.30–18.00
 NJ jednoduše II.
Pá, 18.00–19.30
 NJ konverzace I.
St, 16.30–18.00

3 200 Kč
3 600 Kč
3 200 Kč

(kurzy probíhají od září do ledna, 1 vyuč. jednotka = 60 min. týdně, pokud
není uvedeno jinak)

Arteﬁletika pro děti od 5 let
Kresba pro děti
Út, 15.30–16.30
400 Kč Pá, 16.30–18.00
(2x45 min. týdně)
Arteterapie pro dospělé

Po, 19.30–20.30
500 Kč Kresba pro dospělé
Pá, 18.15–21.45
Barevný skřítek maminky s dětmi
Pá, 10.00–11.00
1 200 Kč (2x45 min. týdně)
(kurzovné za dvojici rodič + dítě)
Kresba pro seniory
Colorterapie
Út, 9.30–11.00
Pá, 17.00–18.00
500 Kč (2x45 min. týdně)
Kaligraﬁe
Pá, 15.30–17.00 900 Kč (2x45‘) Olejomalba
Čt, 18.30–20.00
Keramika pro dospělé
(2x45 min. týdně)
Po, 18.30–20.30
2 500 Kč
St, 18.30–20.30
2 500 Kč Mozaikové tvoření
Pá, 18.00–19.00
(kurzovné bez materiálu,

900 Kč

900 Kč

900 Kč

900 Kč

500 Kč

2x60 min. týdně)

Přípravný kurz k talentovým
zkouškám
Minikurz keramiky rodiče + děti
St, 18.00–19.30
900 Kč
Po, 16.30–18.30
800 Kč
(2x45 min. týdně)
(kurzovné bez materiálu,
2x60 min. 1x měsíčně)
Patchwork
Čt, 18.00–20.00
800 Kč
Paličkování
Čt, 16.30–18.30
900 Kč (2x60 min. dvakrát za měsíc)

 NJ konverzace II.
St, 18.00–19.30

3 600 Kč

RUSKÝ JAZYK
RJ Start I.
Po, 16.30–18.00
RJ Start II.
Po, 18.00–19.30

3 200 Kč
3 600 Kč

FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJ jednoduše
Út, 17.00–18.30
FJ pokročile
St, 18.00–19.30

3 200 Kč
3 600 Kč

ŠPANĚLSKÝ JAZYK
ŠJ jednoduše
Út, 18.30–20.00
ŠJ pokročile
St, 16.30–18.00

3 200 Kč
3 600 Kč

ZNAKOVÝ JAZYK

Znakový jazyk – začátečníci
Čt, 18.30–20.00

3 200 Kč

(kurzy probíhají od září do června,
pokud není uvedeno jinak,
tak 2 vyuč. jednotky 45 min. týdně)
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srpen
do 28. 8., foyer kinosálu, vstup volný
MALBA
Výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice
bar I. patro, vstup volný
Z HISTORIE OTROKOVICKÉ BESEDY
Výstava fotografií a kronik z kulturních akcí v Otrokovicích od 80. let až po
současnost; potrvá do 28. 8. 2015
od 3. 8. 2015, Městská galerie, vstup volný
ZROZENÍ KOČÁRKU
Výstava historie a vývoje nejen dětského kočárku, ale také hraček, panenek,
medvědů a nadýchaných peřinek od konce 19. století až po současnost.
Vernisáž 3. 8. v 17 hod., výstava potrvá do 30. 8.
29. 8. Rybářský areál Štěrkoviště, 20.00–01.00 hod., vstupné 100 Kč
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI aneb SRPNOVÁ NOC
Tradiční taneční zábava, tentokrát se skupinou PREMIER a diskotékou Dalibora Dědka. Kvalitní občerstvení zajištěno!
Připravujeme na září: Výstava fotoklubu BESEDA Otrokovice, 5. 9. Den
otevřených dveří, 9. 9. Přednáška a promítání filmu o Ukrajině, 13. 9. Dechová
hudba Skoroňáci, 24. 9. Tomáš Linka a Přímá linka, 27. 9. Michalská pouť
KINO BESEDA
Letní filmoví animáci

středa 12. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Německo 2014, 80 min.,
dabing, přístupno
MALÝ DRÁČEK – animovaný, rodinný
Kokosáček je létající drak, který nelítá, a Oskar je drak masožravec,
který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po letech
najednou probudila.
Filmové léto

čtvrtek 6. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2014, 83 min.,
titulky, přístupno od 15 let
ODEBRAT Z PŘÁTEL – horor, thriller
Dříve všemi obletovaná kráska neustála veřejnou potupu a spáchala sebevraždu. V den výročí její smrti se partička jejích spolužáků „sejde“
na videochatu, kde řeší obvyklé teenagerovské problémy, dokud se do
jejich skupiny nenabourá neznámý uživatel s přezdívkou Billie227.
středa 12. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 109 min.,
titulky, přístupno od 12 let
PAPÍROVÁ MĚSTA – mysteriózní
Hrdinou příběhu je Quentin, normální, trochu bojácný kluk, který má od
dětství rád nespoutanou sousedku Margo. Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodružství.
čtvrtek 13. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 11 min.,
titulky, přístupno
NESMRTELNÝ – drama, sci-fi, thriller
Průmyslový magnát, miliardář již dlouho ovládá svůj svět, ve kterém
mistrovsky rozehrává mocenské hry. Po vzájemném odcizení se svou
dcerou aktivistkou má opravdový vztah pouze ke svému celoživotnímu
příteli a pravé ruce. Vše změní jeho onemocnění.
Letní bio senior

úterý 4. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA 2015, 91 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 vyrazí na sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší
gaunerky všech dob – Scarlet Odkráglové.
středa 5. 8., 19 hod., kinosál, vstupné 100 Kč, Česko 2015, 71 min.,
přístupno od 12 let
MALÁ Z RYBÁRNY – animovaný, loutkový, drama
Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví
hlas moře příběh Mořského krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí
jiní opustil král se svou stařičkou matkou a třemi dcerami vydrancované
vody a odešli žít mezi lidi.

čtvrtek 13. 8., 10 hod., kinosál, vstupné 60 Kč, USA, Velká Británie
2015, 122 min., titulky, přístupno
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD – komedie, drama
Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v předchozím filmu
se stal útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských
penzistů. Teď už je plně obsazen a manažerka i majitel chtějí své podnikání rozšířit.
Připravujeme na září: Nenasytná Tiffany, Krycí jméno U.N.C.L.E.,
Aloha, Mune – strážce měsíce
Jiné

Městská kavárna, do 31. 8.
Spojení – výstava fotografií Radka Bořuty, člena Fotoklubu Beseda
Otrokovice.

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.

Uctili památku válečných hrdinů i zakladatele baťovského imperia
Slavnostní položení kytic, zapálení svíček a uctění památky
Josefa Valčíka a Marie Hrdličkové se uskutečnilo v Otrokovicích v úterý 16. června
za účasti zástupců města Otrokovice, Zlína, Valašských
Klobouk a klubů výsadkových veteránů z Holešova
a Zlína. Osobně se dostavila
také Vlasta Tkadlecová, neteř Josefa Valčíka. V pondělí
13. července si představitelé
a občané Otrokovic připomněli i výročí úmrtí Tomáše
Bati staršího, a to u pomníku
v areálu TOMA a v parku před
Společenským domem.
Josef Valčík byl československý voják, příslušník
protinacistického odboje během okupace Československa
a spolupracoval s Jozefem
Gabčíkem a Janem Kubišem,
s nimiž provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
S Otrokovicemi ho pojí léta
1934–1936, kdy zde praco-

Pietní místa. Na snímcích zleva: pamětní deska Marie Hrdličkové na ZŠ Mánesova, pomník Josefa Valčíka v areálu TOMA,
památník Tomáše Bati v areálu TOMA. 
Snímky: Anna Novotná
val jako koželuh v Baťových
závodech. V průmyslovém
areálu TOMA, a. s. má Josef
Valčík pomník, u kterého se
každoročně schází nejen Otrokovičané uctít jeho památku.
Marie Hrdličková žila

na Baťově a byla odbornou
učitelkou v pokusné škole
měšťanské v Otrokovicích
– dnes Základní škola Mánesova. V roce 1942 se stala jednou z obětí perzekuce
a byla popravena ve druhém
stanném právu, což byla re-

akce na atentát na Reinharda
Heydricha. Marie Hrdličková
má na ZŠ Mánesova umístěnu pamětní desku, u které se
zastavili a uctili její památku
všichni zúčastnění.
Velkopodnikatele Tomáše Baťu staršího připomíná

pomník v parku před Společenským domem a v areálu
TOMA – tam je památník
poblíž místa, kde 12. července 1932 havaroval Baťa s pilotem Jindřichem Broučkem
ve svém letadle při letu do
Švýcarska.
(ano)

Otrokovické

7

noviny

kalendář významných akcí

Zrození kočárku

Výstava čerpá z rozsáhlé sbírky sběratelky
Marie Václavíkové z Otrokovic, která se této
činnosti věnuje již řádku let. Díky její sbírce
se může veřejnost seznámit s historií a vývojem dětského kočárku od konce 19. století až
po současnost.
Vystavené exponáty jsou převážně originály a mapují vývoj těchto vozítek pro děti
od honosnějších až po kočárky doma vyrobené. Výstava nás zavede nejen do kouzelného světa kočárků, ale také do světa hraček,
panenek, medvědů a nadýchaných peřinek.
Doby minulé nám připomenou texty i kopie
unikátních dobových fotografií. Doufáme,
že se výstava setká se zájmem návštěvníků,
srdečně vás zveme. Vernisáž se uskuteční
3. srpna v 17 hodin. Za Klub přátel historie
města Otrokovice Pavla Hradilová,

spoluautorka výstavy

Šermíři zvou na Kratochvíle minulosti
Skupina historického šermu Solutus zve veřejnost na festival šermu, tance a ohně Kratochvíle minulosti. Akce se
koná v sobotu 8. srpna od 10 do 22 hodin na stadionu Sparta, u zastávky autobusu č. 55 Nadjezd. „Poodhalte s námi
roušku historie, nahlédněte do drsného i krásného středověku, honosné renesance a buclatého baroka. Pokochejte se ladnými tanečnicemi, pohlédněte na chrabré rytíře
v plné zbroji, otrlé střelce či nemilosrdného kata. K večeru rozehřejte svá srdce při pohledu na roztočené plameny
ve velké ohňové show,“ zve spoluorganizátorka festivalu
Martina Hřibová. Akce se koná za každého počasí.  (red)

Potraviny u moravy

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

Za
či téměř
autovrak
Zakompletní
kompletní
nebo kompletní
téměř kompletní

1 000 až1000,1 500 Kč
Kč

vyplatíme
autovrak vyplatíme

Inzerce

Klub přátel historie města Otrokovice pořádá ve dnech 3.–30. srpna výstavu

vštěvníků ke vstupence zdarma 1 pivo. Vystoupí kapely: POWER 5, power metal, Brumov-Bylnice, ALIA TEMPORA, symphonic metal, Brno, IRON MAIDEN, BRUCE DICKINSON REVIVAL, heavy metal, Otrokovice, IMORTELA,
melodic metal, Otrokovice, DRACO HYPNALIS, melodic death metal, Zlín.
I letos mají všichni návštěvníci festu možnost pomoci sběrem víček z PET lahví,
tentokrát šestileté Vendulce Čapkové z Otrokovic.

Autovrakoviště Třebětice

Tel: 777 550 621, 608 749 219

Školní 1299, SENIOR A

Znovu otevřeno

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

ěvav

Usm

6 ks
č
149 K

Pečivo Topek

Levné

Pivo Zlínský švec

ceny

Práce z literární soutěže žáků II. stupně ZŠ k 70. výročí osvobození města – 2. místo
Anna

Tiše jsem dýchala, aby mě
nebylo slyšet. Z vedlejšího pokoje šel naléhavý křik mé matky. Mučilo mě pomyšlení, že
jí nemohu pomoci. Usilovně
jsem se snažila utišit mé bijící
srdce. V ruce jsem svírala matčin prsten, který mi darovala
k mým desátým narozeninám.
Stal se mým talismanem. Podle mé matky mě ochrání ode
všeho zlého. Jenže kdo ochrání ji? Slyšela jsem ji vzlykat,
křičet, ale najednou to vše
ustalo. Mou matku totiž odvlekli z domu do lokomotivy,
kterou bude převezena do koncentračního tábora. Nezbývá
mi nic jiného než se modlit,
aby její smrt byla co nejméně
bolestná. Mé oči se při pomyšlení, co jí můžou udělat, zalily
slzami. Nedokážu pochopit,
proč jsou k nám někteří lidé
tak krutí, jen kvůli vyznání jiného náboženství.
Ještě chvíli jsem se schovávala ve skříni, než jsem uslyšela praskání dřeva. Vyděšeně jsem vyskočila ze skříně
a rozhlédla se kolem. Některé
věci jsem už nemohla rozeznat
od ostatních, protože je pohltil mocný oheň. Chvíli jsem
strnule stála, než mi došlo, že
bych měla okamžitě opustit
dům, než bude pozdě. Prokličkovala jsem kolem věcí v plamenech a utíkala po schodech
dolů. Praskání dřeva stále sílilo, stejně jako má neschopnost
se nadechnout. Musím se dostat co nejrychleji ven. Utíkala jsem ke dveřím, které byly
vypáčené, což se mi hodilo.
Ocitla jsem se na slunečním
svitu. Dům se mi doslova rozpadal před očima. Nesmím tu

zůstat, nebo mě celou zavalí.
Ve strachu o vlastní život jsem
utíkala, jak nejrychleji jsem
dokázala. Ohlédla jsem se
za sebe. Náš dům není jediný,
který brzy shoří na prach.
Schovala jsem se do sudu,
který byl poblíž. Z dálky jsem
viděla vojáky táhnoucí mrtvoly nevinných lidí. Dírou v sudu
jsem je sledovala. Pokud jsme
pro ně tak bezcenní, proč by
brali naše mrtvoly? Zadívala
jsem se na ně, jestli nepoznám,
které chudáky s sebou vláčejí.
Chvíli jsem přemýšlela, kdo to
je, ale pořád jsem je nepoznávala. Rozhodla jsem se o tom
nepřemýšlet, protože se mi
začali vzdalovat. Navíc se mé
tělo dožadovalo spánku. Pomyslela jsem si, že za to může
kouř, který se stačil dostat
do mých plic, než jsem utekla z hořícího domu. Nemůžu
usnout. Okřikla jsem se v duchu, ale zřejmě jsem nad sebou
ztratila moc.
Probudila jsem se, jelikož
jsem na svém rameni ucítila
chladně ledové ruce. Mráz mi
projel po zádech, přesto jsem
se statečně podívala, komu
ty ledové ruce patří. Nade
mnou se nakláněl plešatý stařec s bílými vousy. „Jak jsi
to dokázala, děvče?“ zeptal
se chraptivým hlasem, který
mi v mžiku dokázal nahnat
ještě větší strach, než byl ten,
jaký jsem z něj měla doposud.
Kromě něho jsem k němu také
pociťovala autoritu. Musel
být hodně starý. „Kdo jste?“
zeptala jsem se, jakmile jsem
dostala odvahu. „Nikdo důležitý, jak vidíš, i oni mě nechali
svému osudu,“ odpověděl mi
stařík a mávl do dálky, kam

odcházeli vojáci. „Nejspíš jim
bylo líto obětovat na mě náboj,“ uchechtl se. „Ale pořád
mi není jasné, jak jsi dokázala
vyváznout ty, děvenko,“ řekl
se zájmem. Podívala jsem se
do jeho očí. Nevypadal nebezpečně, proto jsem si řekla, že
mu můžu věřit. „Zachránila
mě má matka, schovala mě
do skříně,“ odpověděla jsem
starému muži a postavila se
na nohy, abych vylezla ze
sudu. Podle všeho jsou všichni pryč a my jsme jediní, kdo
tu zůstal. „Raději se nedívej
kolem sebe, není to hezký
pohled,“ upozornil mě. Měl
pravdu, všude byly trosky
domů a mrtvá hnijící těla. Nic
neobvyklého. Jsem na to zvyklá, ačkoli nikdy to nebylo tak
hrozné jako dnes.
„Poslouchej, dítě, uteč,“
řekl stařec a stiskl mou paži.
„A co vy?“ zeptala jsem se ho.
„Já už jsem stejně na smrtelné
posteli,“ odpověděl klidně.
Byl se svým osudem smířený
víc než kterýkoliv člověk, kterého jsem kdy poznala. Opět
měl pravdu, vlastně vypadal,
jako by se každou chvíli mohl
proměnit na kostru bez masa.
„Vezmi si s sebou tohle,“ řekl
mi a podal mi do ruky bochník
chleba. Chleba v tuhle chvíli
představuje život. „To přece
nemohu,“ řekla jsem mu popravdě. Je to jeho jediná naděje na přežití. „Nekecej a ber,“
nařídil mi. „Děkuju mockrát,
pane, ale…,“ poděkovala jsem
slušně. „Žádné ale,“ skočil mi
do řeči. „Přeji hodně štěstí,“
popřál mi a odešel pryč. Tento
dluh mu nebudu moci nikdy
splatit, stejně jako ten matce.
Dveře židovské vesnice

byly otevřené dokořán, takže
mi nedělalo problém dostat
se za hranice vesnice. Strávila
jsem tady skoro svůj celý život. To, že tohle místo opouštím, ve mně vyvolalo spoustu
vzpomínek, kterými jsem se
rozhodla nezabývat. Musím
být silná, pokud chci přežít.
Mlčky jsem se loudala cestami bez lidí. Nevím, kam půjdu
ani co budu dělat. Šla jsem, jak
se říká, za nosem. Míjela jsem
pole i domy bez lidí. Konečně
jsem uviděla něco slibnějšího.
Přede mnou byl les, ve kterém
život byl. Dokonce tam zpívali ptáci v korunách stromů
a uviděla jsem i zrzavou veverku. Tady zůstanu. Zvířata
jsou chytrá, a pokud je zde
jejich domov, v blízkosti bude
i voda.
Procházela jsem se po hebkém mechu a svírala v rukou
chleba. Dokázala jsem to.
Přes kameny cupital pramínek
vody, který se vléval do malého potoka. Sedla jsem si
na kolena a do klína si položila chleba. Do dlaní jsem si
nabrala vodu a s chutí se napila. Tak dobrou vodu jsem asi
nikdy nepila. Ulomila jsem si
kousek chleba a doufala jsem,
že to naplní můj žaludek. Nejsem zvyklá na velké porce, ale
stejně mi pořád kručelo v břiše. Utrhla jsem si další kousek.
Celkem jsem snědla asi čtvrtinu bochníku. „Když si tak povedu dál, brzo umřu hladem,“
zauvažovala jsem. Potom jsem
si ze sukně utrhla kousek látky
a chleba jsem do něj zabalila.
Taky jsem pro něj vyrobila
jednoduchou skrýš z větviček
a listů. Vypadal sice nenápadně, ale zvířata mají lepší

čich než já, co když ho přece
najdou? Jen jsem nad tím pokroutila hlavou. Nemám čas
lámat si hlavu, kde budu mít
jídlo, když nemám kde spát.
A v noci tu jistě bude hodně
zima.
Prohledala jsem snad celý
les, ale nikde nebylo nic vhodného. Bohužel jsem se ztratila.
Vyšla jsem na blízkou mýtinu
a rozhlédla se. Opravdu jsem
se ztratila. Celý les vypadala
stejně. „Mohlo by být něco
ještě horšího?“ prohnalo se mi
hlavou. Až teď jsem si všimla,
že se začíná stmívat. Za chvilku nic neuvidím. Rychle jsem
utíkala lesem a snažila se najít,
kde přespím. Vybrala jsem si
mohutný strom s velkými kořeny. Mezi nimi jsem si našla
místo, kde jsem se schoulila
do klubíčka, aby mi nebyla
taková zima. Snažila jsem se
pokrýt mechem místo peřiny.
Ačkoli i v našem domě byla
zima, tady se to nedalo vydržet. Jako zázrakem se mi nakonec podařilo usnout.
Zdálo se mi o mé matce,
kterou odvádějí do koncentračního tábora. Bylo to tak
opravdivé, jak jen sen může
být. V jejím křiku bylo slyšet
spoustu bolesti. Později se mi
zdálo o otci, jak umírá ve válce. Následoval stařec, co mi
daroval chléb. Jeho tělo pomalu sláblo, až spadlo k zemi.
Konec snu byl podivný. Oslnila mě záře a všichni kolem
mě stáli s milým úsměvem a já
pocítila, že už nejsem na vše
sama …
Anna
zemřela
zimou
ve spánku.
Alžběta Václavíková,

ZŠ Trávníky, VIII. B

Inzerce

Sobota 8. 8. od 19.30 hod., Štěrkoviště, rybárna
IMORTELA METALFEST
3. ročník metalového festivalu finančně podporovaného městem Otrokovice.
Opět nabídne kvalitní kapely pohybující se ve vodách metalu. Festival bude již
tradičně provázet velmi kvalitní zvuk a osvětlení. Návštěvníci se dále můžou těšit
na drobné dárky, ohňovou show, soutěže. Bohaté občerstvení, první stovka ná-
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Dne 30. června skončila lhůta pro dokončení
registrace vozidel v takzvaném polopřevodu.
V centrálním registru silničních vozidel v působnosti městského úřadu Otrokovice bylo ke dni
1. července nedoregistrováno celkem 1 186 vozidel. U těchto vozidel není zapsán vlastník, respektive provozovatel a podle novelizovaného zákona
č. 56/2001 Sb. se považují tato vozidla za zaniklá,
což ve svém důsledku znamená ztrátu technické
způsobilosti vozidla.
V případě silniční kontroly, kdy policista zjistí,

že je provozováno silniční vozidlo, u něhož nebyla dokončena registrace do 30. června, v důsledku
čehož vozidlo zaniklo, neprojedná tento přestupek
v blokovém řízení na místě, ale sepíše s řidičem
Oznámení o přestupku, které postoupí místně příslušnému správnímu orgánu k projednání, v jehož
územním obvodu byl přestupek spáchán. Policista
řidiči zakáže další jízdu s vozidlem.

Mgr. Renáta Krystyníková,

vedoucí odboru dopravně-správního

Městského úřadu Otrokovice

Otrokovická BESEDA hledá osobu ochotnou zapůjčit či darovat
pianino do chystaného projektu Klavír ve městě. Pianino by bylo umístěno ve veřejném prostoru v Otrokovicích. Bližší informace u jednatele
Otrokovické BESEDY Michala Mynáře, 1. patro Otrokovické
BESEDY, tel. 571 118 102.

Den pro děti na Radovánkách: z horka se potili i čerti

V sobotu 13. června uspořádali
členové MS ČZS Radovánky
Otrokovice den pro děti. Cesta
pohádkami měla osmnáct zastavení. Pro děti byly připraveny
soutěže a dárky, chytrý Honza
rozdával buchty. Bylo připravené ohniště na opékání buřtů,
smažily se omelety, čepovala
limonáda a pivo. Děti zkoušely jízdu na koni a cvičení psů.

Na výlet do pohádky také přišli
z Naděje Otrokovice, v jejich
prospěch se dražil bazén, který daroval jeden ze sponzorů.
K posezení ve stínu hrála hudba. Bylo tak velké horko, že
se potili i čerti. Dětí přišlo 306
a dospělých asi 1 600. Děkujeme všem sponzorům a doufáme
v jejich přízeň i příští rok.
Za sponzorování děkujeme

těmto firmám a osobám: Izolinvest, AAA Auto, Robinco
Zlín s. r. o., město Otrokovice,
Technické služby Otrokovice
s. r. o., SDH Otrokovice, Český
červený kříž, TC Servis, Smart
View, Zemmont, Cyklosport
Kohoutek, Generali, Kamenolom Žlutava, MDP GEO,
Eurobike Otrokovice, Hospůdka U Zlaté pípy, Rim, Pipe
Life, pekárna Topek, Řeznictví
a uzenářství Zbořil, Sport Oskar, Krmiva U Áji Kroměříž,
Výcvik psů Věra Řezaninová Tlumačov, MVDr. Rudolf
Mac, Robert Zpěvák, předseda
Českého zahrádkářského svazu
Radovánky Otrokovice František Kašpar, poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga
Sehnalová, JEDNOTA SD
Zlín, Ing. Esma Opravilová,
zastupitelka Zlínského kraje
Ing. Dagmar Butnikošarovská, náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivan Mařák,
MS Skalka, Dr. Josef Lukáš,
B-PROJEKTING Zlín.
Jarmila Šedivá,

MS ČZS Radovánky
 Foto: Anna Polešovská

Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem prostor
sloužících k podnikání Radniční restaurace
nacházejících se v přízemí
a1. podzemním podlaží
budovy č. p. 1340, nám.
3. května, Otrokovice, která je součástí pozemku
parc. č. st. 2658 v k. ú. Otrokovice, o celkové výměře 382,50
m2 prostor umístěných v přízemí a o celkové výměře až
357,47 m2 prostor umístěných
v 1. podzemním podlaží budovy. Prostory slouží k účelu
nájmu jako provozování restauračního zařízení. Město Otrokovice vyhlašuje výběrové řízení
za následujících podmínek:

1. doba nájmu: nejdříve od
1. 10. 2015 na dobu neurčitou
2. nájemné: a) za prostory
umístěné v přízemí budovy
minimálně 500 Kč/m2/rok
(bez DPH)
b) za prostory umístěné
v 1. podzemním podlaží budovy minimálně 100 Kč/m2/rok
(bez DPH)
c) v případě provedení stavebně technických úprav předmětu nájmu je možné smluvně
zajistit nárok nájemce na slevu
z nájmu, jejíž forma a výše by
se odvíjely od charakteru a hodnoty daných stavebně technických úprav
d) bude hrazeno měsíčně předem
e) 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 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. Další podmínky nájmu nebytových prostor:
a) v pronajímaných prostorech nebudou umisťovány

Úsměv školáků doletěl až do Nepálu
V květnu byla naše škola
oslovena zástupkyní celosvětové humanitární služby
The
Oneness-Heart-Tears
and Smiles, sdružující dobrovolníky z mnoha zemí,
kteří pomáhají lidem v nouzi
po celém světě. Požádali nás,
abychom se zapojili do mezinárodního humanitárního
projektu „KIDS TO KIDS –
Děti dětem“, v jehož rámci
děti připravují dárkové balíčky pro děti z chudých zemí
nebo oblastí postižených živelní katastrofou.
Tato sbírka byla zaměřena
na pomoc putující do Nepálu. Konkrétně k dětem
z nepálských škol a vesnic
poničených nedávnou přírodní katastrofou. K zapojení
se do projektu byli vyzváni žáci i učitelé naší školy,
kteří mohli přinést balíčky
obsahující základní hygienické potřeby: ručník, tuhé
mýdlo, kartáček a zubní
pastu, dále školní potřeby propisku, tužku a pastelky,
blok na kreslení a také něco
k zakousnutí ve formě výživné tyčinky, ořechové směsi
nebo sušeného ovoce.
Jako pozdrav a povzbuzení pro nepálské děti jsme
ke každému balíčku připojili
žáky nakreslený obrázek, fotografii darujícího a jednotný
vzkaz v následujícím znění:
„Posílám Ti úsměv z České

republiky. Myslíme na vás
a máme vás rádi.“ Tímto jednoduchým způsobem jsme
měli možnost dětem z Nepálu dát najevo, že i v naší
zemi mohou mít někoho, kdo
na ně myslí a soucítí s nimi
v jejich nelehké situaci.
Celý projekt měl i cennou výchovnou hodnotu pro
naše žáky. Mohli si uvědomit
svou sounáležitost se zcela neznámými dětmi z jiné
země a přispět svým činem
ke zlepšení životní situace
druhých. Projekt se na naší
škole setkal s velkým ohlasem. Mezi žáky i pedagogy
se celkem vybralo krásných
třicet balíčků! Velký přínos
spatřujeme hlavně po stránce
lidské. Veškeré zkompletované balíčky jsme odevzdali
koordinátorce projektu. Jako
zpětná vazba nám budou poskytnuty fotografie z předávání balíčků nepálským dětem, na které se velmi těšíme.
Tímto bychom rádi poděkovali všem našim žákům
a jejich rodinám a učitelům,
kteří se do této akce zapojili.
Svým dárkem tak pomohou
vykouzlit úsměvy na dětských tvářích v dalekém Nepálu. Moc si vaší podpory
vážíme. Děkujeme.
Mgr. Petra Pavlíčková,

Základní školy praktická
 a Základní škola speciální
Otrokovice

a provozovány výherní hrací
přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a jiná obdobná technická zařízení umožňující interaktivní hraní her
s peněžitými 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 pronajímateli 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:
1. 9. 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 – Radniční restaurace“ 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.

Inzerce
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noviny

společenská kronika

V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jenom
jednou. Kdybychom si oči vyplakali, její se už neohlédnou. Dne 8. července uplynuly 2 roky, co nás
navždy opustila drahá maminka a babička, paní
Věra TALAFOVÁ. Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Vzpomínají
syn a dcera s rodinami.
Dne 10. července uplynuly 2 roky, co odešel od všech, které měl rád, náš drahý pan
Bohumír ŠIŠKA. Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.
Je smutno bez Tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás byl, za každý den, který
jsi pro náš žil. Dne 11. července uplynul 1 rok od
úmrtí pana Libora KOTÁSKA. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná manželka
Marta, syn Martin a dcera Lenka s rodinami.
Dne 13. července by se dožil 95 let náš otec a dědeček, pan Bohumil DUDA. S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 14. července by se dožila 90 let naše
maminka, babička, prababička, paní Olga
VYCHODILOVÁ. S úctou a láskou vzpomíná
rodina.
Dne 16. července uplynul 1 rok, kdy nás navždy
opustil pan Vítězslav PAFKA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.
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 17. července uplynul rok od
úmrtí pana Miroslava ŠPRNI. S úctou a láskou
vzpomíná manželka Alena, synové Patrik a Daniel
a vnoučata Dominik a Sarah.
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak
rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dne
18. července uplynuly 3 roky od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel a tatínek, pan
Vladimír MOTAL. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále vzpomínají manželka Eva,
dcera Markéta a nejbližší rodina.
Dne 19. července to bylo již 10 let, kdy nám navždy odešla paní Růžena HUBNÍKOVÁ. S úctou
stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Smutný je pro nás měsíc červenec...
Dne 20. července jsme vzpomněli již
8. výročí úmrtí naší drahé maminky,
paní Marie HŮLOVÉ. Dnes, 24.
července, to jsou již 3 roky, co nás
navždy opustil i tatínek, pan Lumír
HŮLA. Stále vzpomínají a za vzpomínku děkují děti s rodinami.
Dne 20. července uplynulo 14 smutných let, kdy
nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek a dědeček, pan Zdeněk KADLČÁK. S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dne 22. července jsme si připomněli 2 smutné roky
od úmrtí pana Jiřího SMOLINKY. S láskou stále
vzpomínají manželka Eva, dcera Lenka s rodinou,
syn Jiří.
Dne 22. července by se dožil 90 let pan
Jan Kolečkář. Otrokovický patriot, fotbalový trenér, ale především člověk s pevným charakterem a výjimečným smyslem pro humor. Zemřel
dne 4. září 2011. Vzpomíná rodina a kamarádi.

Dne 23. července uplynul rok plný bolesti, kdy
nás náhle opustila paní Marie MACHÁLKOVÁ.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel
Oldřich, dcera Brigita a vnuk Daniel.
Čas
plyne,
vzpomínka
zůstává.
Dnes,
24. července, uplyne 1 rok, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová a teta,
paní Ludmila Spurná. Kdo jste ji znali,věnujte
s námi tichou vzpomínku. Syn Milan s manželkou
Sylvou,vnuci Daniel a Milan, dcera Dana a sestry s rodinami.
Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit.
Dne 25. července by se dožila 42 let paní Renata DOLEŽELOVÁ. S láskou vzpomíná manžel
Zbyněk, syn Zbyněček a celá rodina.
Dne 28. července uplyne 10 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan
Jaroslav RöSNÉR. Kdo jste ho znali, věnujte mu,
prosím, spolu s námi tichou vzpomínku. Děkuje
manželka a děti s rodinami.
Dne 29. července uplyne již osm roků, co odešel po
těžkém úrazu pan Jiří GACH. Dne 17. července
jsme vzpomněli jeho nedožitých 80 let. S láskou
a úctou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera a syn s rodinami.
Dne 30. července uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil pan Ing. Antonín PODHORNÝ. S láskou
vzpomínají manželka Jana, synové Michal a Martin s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
To, že se rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je
v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 31. července uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček, pan Květoslav
PROKEŠ. Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Emílie a dcery s rodinami.
V neděli 2. srpna uplyne již 18 let od úmrtí mé
manželky a babičky, paní Marie ZIMÁKOVÉ.
Je to již dlouhý čas, co dozněl i Tvůj zpěvný hlas,
na který stále vzpomínají manžel Jaroslav a dcery
Zdeňka a Alena se svými rodinami. Děkujeme i za
Vaše vzpomínání.
Dne 9. srpna vzpomeneme 15 let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan Jiří
HRADÍLEK. S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Františka a děti Radka, Jiří a Markéta s rodinami.
Kdo poznal vás, ten vás měl rád.
Uměli jste pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat. Dne 16.
srpna vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho tatínka, manžela, dědečka
a pradědečka, pana Stanislava
ZAORALA. Dne 10. září vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho syna, tatínka a dědečka, pana Jiřího ZAORALA. Kdo
jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka, dcera Veronika
!s rodinou, syn Jiří a ostatní příbuzní.
Nezemřel, spí. Má-li sen, zdá se mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho. Dne 25. srpna
si připomeneme 5. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra, tatínka a vnuka, pana Davida
MERHAUTA. S láskou vzpomeňte s námi.
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.
Pokud jste nedostali Otrokovické noviny do schránky, jsou k vyzvednutí v TIC v Otrokovické BESEDĚ od středy 29. července.
Městská televize Otrokovice
archiv vysílání: www.televizeotrokovice.cz

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří dne
11. června doprovodili paní
Růženu KELNAROVOU
na její poslední cestě. Děkujeme všem pracovnicím
Charitního domu sv. Anežky
v Otrokovicích za vzornou
péči a lidský přístup.

Manžel s dětmi

blahopřání

Dne 21. července oslavili
70 let společného života
manželé
Marie a Josef Kujanovi.
Do dalších let jim přejeme
hodně zdraví, lásky, štěstí
a pohody. Dcera Jitka, snacha Dagmar, vnuci Richard,
Dušan, Tomáš, Daniel a Eva

s rodinami

seznámení
Sympatický

showman

180/80, o 5 roků
mladší než Karel Gott, hledá
sympatickou,
štíhlou
přítelkyni do 60 let.
Mám chatu, pejska a westernové
koně.
Bydlím
v centru Zlína.
Tel.: 739 490 226.

INZERCE
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.

Mladý pár hledá ke koupi
dům nebo byt v Otrokovicích.
Tel.: 608 720 716.
Anglický

second

hand

„DÁJA“ v Otrokovicích na
nádraží pro vás připravil velký
výprodej ve dnech 27.–31. 7.,
pouze za 39 Kč/1 kus. Přijďte
a vyberte si pro sebe i pro děti.

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

Inzerce

Dne 18. června uplynuly 4 smutné roky, kdy odešel
od všech, které měl rád a kteří měli rádi jeho, pan
Zdeněk HRBÁČEK. S láskou vzpomínají manželka Pavla, syn Lukáš a dcera Radka s rodinou.

poděkování
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Dne 27. dubna se na Gymnáziu
v Uherském Brodě uskutečnil
již 37. ročník krajského kola
Středoškolské odborné činnosti (SOČ). SOČ je zájmová
dobrovolná činnost studentů
všech typů středních škol, jejímž výsledkem je samostatně
vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení

a následně je obhajována před
odbornou porotou. Pro letošní
ročník bylo vyhlášeno 18 soutěžních oborů, do kterých se
probojovalo 69 prací ze Zlínského kraje.
Naše studentka 4. ročníku
oboru přírodovědecké lyceum
Barbora Bendová postupovala ze 2. místa okresního kola,
které se uskutečnilo ve Slavičíně. V oboru biologie soutěžila
s prací Teraristika gekončíka
nočního. Svým suverénním
výstupem a znalostmi zoologie
překvapila porotu, a zaslouženě tak získala 1. místo.
Barbora tímto postoupila
do celostátního kola, které se
uskutečnilo na Vysoké škole
ekonomické v Praze 19.–21.
června. V kategorii biologie
dosáhla na 15. místo v republice. Gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Markéta Kraváčková,

SPŠ Otrokovice

Spolupráce ZŠ T. G. M. a PřF UP Olomouc
Vedení školy a samotní učitelé měli a mají zájem kreativně
a aktivně se podílet na výuce přírodovědných předmětů. Z výše
uvedeného důvodu naše škola
začala ve školní rok 2014/2015
úzce spolupracovat s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, a stali jsme
se tak školou fakultní.
V uplynulém školním roce se
uskutečnilo hned několik aktivit
vyplývajících ze vzájemné spolupráce: terénní výuka, spolupořádání školních výletů a další
vzdělávací činnosti.
Nejvíce naše škola využívala možnosti organizace terénní
výuky – uskutečnily se hned
tři společné akce. První z nich,
v říjnu, byla zaměřena na funkční strukturu města, aby si žáci
lépe uvědomovali své blízké
okolí. Poté PřF UPOL s sebou
do Otrokovic přivezla různé měřicí přístroje (hlukoměry, GPS,
digitální teploměry, anemometry, hygrometry atd.), které si
žáci naší školy, především pak
účastníci zeměpisného semináře, mohli vyzkoušet. Poslední
terénní výuka tohoto školního
roku byla zaměřena na povodně,
se kterými má město Otrokovice
velké zkušenosti. Žáci se dozvěděli jak něco z historie povodní,
tak i jak se v dané situaci zachovat.
Na konci měsíce března měli

žáci naší školy, jako jedni z prvních, tu čest navštívit nově vybudovanou interaktivní výstavu
UP Olomouc Pevnost poznání.
Samotná pevnůstka se otevírala
veřejnosti až o několik dní později. Pevnost poznání je interaktivní muzeum vědy, kde je cílem
zábavnou formou přibližovat
vědu a výzkum všem věkovým
kategoriím. Naši žáci byli z expozice více než nadšeni.
Olomoucká
přírodovědecká fakulta se podílí i na tvorbě
programů školních výletů. Tento rok využily nabídky třídy 6.
A a 6. B. Jejich výlet se skládal
z geocachingu, který připravili
studenti univerzity. Ten provázel žáky velkou částí Olomouce
se zaměřením na historické centrum. Následovala návštěva Pevnosti poznání, kde se nám opět
věnovali studenti UP. Poslední
na programu dne bylo lanové
centrum, kde díky spolupráci
s PřF UP Olomouc měli naši žáci
zvýhodněné vstupné.
Na závěr je potřeba zmínit,
že naše škola a olomoucká univerzita spolupracují i po stránce
personální. ZŠ TGM Otrokovice
poskytuje studentům univerzity
možnost splnění jejich pedagogické praxe, a naše škola si tak
vyhlíží možné budoucí uchazeče
o zaměstnání.

Mgr. Lukáš Macek,

ZŠ TGM

Kuchařky opět ve finále o nejlepší školní oběd
Popáté za sebou se dostal tým
kuchařek ze ZŠ Mánesova do finálové desítky soutěže O nejlepší školní oběd. Tentokrát se musely probojovat přes rekordních
téměř sto přihlášených soutěžících školních jídelen.
Tříčlenný tým kuchařek se
probojoval do pražského finále s menu, které je složeno
z mrkvovo-dýňového krému
s čočkou, králičího burgeru
s bylinkami a houbové pohanky
s rýží, salátu z červené řepy a jogurtu s ovocem.

„Byly jsme velice překvapeny, že jsme se již popáté dostaly
do finále. Opravdu jsme to nečekaly. Obědové menu, se kterým
se soutěže účastníme, jsme již
dvakrát ve školní jídelně vařily
a dětem i dospělým jídlo velice
chutnalo,“ pochlubila se paní
Anna Vičánková, vedoucí jídelny ZŠ Mánesova.
Zajímavostí je, že cena menu
se musí vejít do 34 korun. V minulém roce se kuchařky umístily
v soutěži O nejlepší školní oběd
na stříbrné příčce. 
(red)

Školní parlamenty se sešly na Mánesce
Na půdě Základní školy Mánesova se uskutečnilo již potřetí
Setkání školních parlamentů
základních škol v Otrokovicích. Sešli se tak zástupci parlamentů ze všech tří škol, aby
si vzájemně vyměnili zkušenosti a pochlubili se, co se jim
v uplynulém roce povedlo.
Žáci z hostící školy zahájili
setkání a začali svojí připravenou prezentací. A měli co ukázat. V minulém roce například
zorganizovali sbírku pro zoo
Lešná, uspořádali Čertovskou
obhlídku šaten nebo vyhlásili
soutěž o nejvtipnější svačinku. Vybraní žáci ZŠ Mánesova
měli také možnost se účastnit
15. ročníku soutěže Zlínský
vorvaň.
Následovala
prezentace

Základní školy Trávníky. Zúčastnění členové školního
parlamentu uvedli, že mají
ve svých řadách 28 členů a tvoří je především žáci 3.–9. tříd.
Představili svou činnost z roku
2014 a přinesli ukázat časopis
Parlamenťák aneb Napříč školou, který pravidelně vydávají.
Časopis obsahuje například
rozhovory, fotografie, články,
humorné poznámky, komiksy
nebo vtipy.
Poslední prezentující školou byla Základní škola
T. G. M. V jejich parlamentu
sedí 24 členů. V minulém roce
se jim podařilo vybavit klubovnu, která je využívána nejen
k setkávání školního parlamentu, ale také slouží ostatním dětem navštěvujícím tuto školu.

Dále pořádají akce, soutěže,
dotazníky spokojenosti nebo
sběr papíru.
„Na začátku školního roku
se konají ve všech třídách
volby, z nichž vzejde starosta
a místostarosta třídy. Ti se tak
stávají automaticky členy školního parlamentu,“ uvedli shodně žáci všech otrokovických
základních škol na otázku, jak
se posuzuje vstup do školního
parlamentu a jak je možné se
stát právoplatným členem.
Po ukončených prezentacích
následovaly dotazy a výměna
zkušeností jednotlivých škol.
Závěrem se konala prohlídka
školy, školního zařízení a venkovních prostor.
Romana Stehlíková,
 tisková mluvčí Otrokovic

Lodní modeláři bodují na Moravském poháru
Moravský pohár je série pěti závodů, které se
konají v Třešti, Blansku, Dolním Žlebu, Třebíči
a Třinci. Závodí se s rádiem řízenými lodními modely, které jezdí až 60 km/h.
Tyto lodě se třídí do kategorie podle síly jejich
motorů. Závodník musí ujet trať trojúhelníkového tvaru o celkové délce 90 metrů. Na trati může
být až osm soupeřů. Jedna rozjížďka trvá 6 minut,
přitom celkem se jedou čtyři, z kterých se bodují dva nejúspěšnější pokusy. Závody se jezdí za
každého počasí. S tím se mění i vlastnosti modelu.
Každý závodník má přiřazeného mechanika, který
opravuje loď během závodu. Mechanik je druhým
okem závodníka a hlásí pilotovi dění na trati. Tím
se snižuje riziko kolize. V kategorii Eco mini MP
a Eco mini Expert se zúčastnili modeláři z Otrokovic. Nejmladší pilot Jakub Kala dojel na třetí
místo v obou žákovských kategoriích. Drží tak
i svou pozici v celkových výsledcích tří soutěží. Za žáky dále jel pilot Daniel Kala, patří mezi

nováčky, přičemž se drží páté pozice. Za seniory
pilotuje Václav Kala, který se drží čtvrté pozice,
a je tak za jezdci, kteří se zúčastňují MiČR. Tímto bych poděkoval všem, kteří podporují náš tým
a pomáhají tak zúčastnit se celé série závodů.
Václav Kala, MK Otrokovice

Výborný výsledek v celonárodní soutěži Jáma lvová
V letošním školním roce probíhal již 6. ročník korespondenční matematicko-logické
soutěže Jáma lvová, vyhlašované Českým vysokým
učením technickým (ČVUT)
v Praze. Ze žáků ZŠ Mánesova se soutěže zúčastnil výborný zástupce – Jan Křivák ze
VI. B.
Honza získal po třech kolech celkem 77 bodů z mož-

ných 100 a umístil se na celkovém 10. místě. To mu zajistilo
místo na letním táboře, který
organizuje ČVUT, kde může
dále rozvíjet své výborné matematicko-logické myšlení.
Přitom cesta k výhře nebyla
jednoduchá v tak velké konkurenci soutěžících (Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť,
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba aj.). Po prvním

kole byl na 24. místě, tedy
nevýherním.
Vyrovnanými
výsledky v dalších dvou kolech se postupně posunul až
na konečné 10. místo mezi
mladšími žáky.
Za celou školu Honzovi
blahopřeji a přeji mu, ať se mu
v dalších soutěžích daří minimálně tak dobře jako v letošní
Jámě lvové.			
Pavel Broža, ZŠ Mánesova

Kvítkovický Červený kříž oslavil šedesátiny

Místní spolek Českého červeného kříže si v sobotu
4. července připomněl 60 let od založení. Přišla paní
Vařáková z Okresního spolku ČČK, předsedkyně
KD Kvítkovice paní Straková, ze SDH, se kterými MS ČČK velmi spolupracuje, pan Skočil. A co
vše má místní spolek za sebou? MUDr. Kolbert
a MUDr. Tesařík přednášeli na prvním školení první
pomoci již 13. března 1955 a takových školení bylo
ještě mnoho. Členky absolvovaly kurzy Mladý zdravotník, pořádaly dětská odpoledne, zájezdy, tematické výstavy, pletly obvazy pro nemocné leprou v Africe. Také při povodních v roce 1997 ČČK pomáhal.
Velký kus práce stále odvádí paní Wasserbauerová
v získávání dárců kostní dřeně.
(jš)

Úspěch fotoklubu Beseda Otrokovice

V sobotu 27. června začal 16. ročník Fotofestivalu Moravská
Třebová. Vybraných pět členů fotoklubu Beseda Otrokovice se
jelo na toto zahájení podívat. Každoročně se k zahájení váže také
soutěž Salón na šňůrách a Otrokovičtí se jej už podruhé v řadě
úspěšně zúčastnili. Loňské 3. místo jako by našim fotografům
bylo přisouzeno, a tak jej vloni úspěšná Jana Knapíková získala
i letos. Karel Ševčík, fotoklub Beseda Otrokovice

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.
Včetně potvrzení na místě.

až 1200 Kč za váš vrak
Zajišťujeme i odvoz.

Dobrotice 776 719 631

Inzerce

Barbora se umístila i v celostátním kole SOČ
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Portugalští fotbalisté do jedenadvaceti let měli v SAB skvělé zázemí

Červnové Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let konané
v České republice bylo pro Sportovní areál Baťov zatěžkávací
zkouškou. Dle hodnocení portugalské reprezentace, která zde
trénovala, obstál na výbornou.
Moderní komplex disponuje nejen kvalitními sportovními povrchy a službami, ale také ochotným a obětavým personálem,
kterému není zatěžko vyhovět
každému přání.
„Podmínky v tréninkovém
areálu Baťov byly vynikající.
Přesně splnily naše představy.
Hrací plocha byla na velmi dobré úrovni a byla ideálním místem
pro přípravu týmu. Navíc jsme
v moderním zázemí stadionu nalezli a hojně využívali prostory
rehabilitace. Vysoko hodnotím
i profesionální přístup vedení
areálu s celým týmem. A to nejen za připravenost areálu, ale
také za velice vstřícné a přátelské prostředí, v kterém jsme se
cítili jako doma,“ zhodnotil asistent trenéra národního týmu Portugalska Alexandre Silva.
Slova chvály zazněla při závěrečném hodnocení i z úst zástupce organizačního výboru
ME a oficiálního týmového doprovodu Portugalska Romana
Hrubeše. „Z organizačního pohledu musím vyseknout velkou
poklonu všem lidem, kteří se podíleli na přípravě tréninkových
podmínek pro tým Portugalska.
Již od úvodního kontaktu, ještě
před příjezdem týmu, jsem se
mohl osobně přesvědčit, že lidé
v areálu přistupují ke své práci
s chutí, zodpovědně a velice pozitivně. Následující dny strávené
na Baťově toto pak jen dále potvrzovaly. Za celou dobu pobytu
jsem nezaznamenal sebemenší

Veřejný trénink. Fotbalisté vyběhli na trénink poprvé v pondělí 15. června. Tehdy, a pak ještě

dvakrát měla veřejnost možnost se podívat, jaké dovednosti a taktiky si Portugalci připravují. Tým
vybojoval na šampionátu stříbro. 
Foto: Anna Novotná
byť jen drobný problém, který
by mohl eventuálně narušit přípravu týmu. Spolupráce běžela
jak po drátku a koneckonců to,
že se Portugalci cítili v Otrokovicích dobře, bylo vidět i v zápasech mistrovství. Osobně bych
chtěl poděkovat zejména Hynku
Bršlicovi za jeho maximálně
vstřícný a flexibilní přístup.
Vím totiž velice dobře, že to se
mnou neměl vůbec jednoduché
a že některé dny byly hodně
hektické. Na čas strávený v Otrokovicích ve Sportovním areálu
Baťov budu velice rád vzpomínat
a doufám, že se mi v budoucnu
naskytne příležitost, abych se
sem vrátil,“ uvedl Hrubeš. Tým
Portugalska měl v areálu od 14.

do 24. června absolvovat celkem
pět tréninkových jednotek s následnou regenerací ve wellness
centru. Ve výsledku zde byl téměř každý den, ať už šlo o tréninky navíc, nebo samostatnou
regeneraci. Dostatek příležitostí
ke zhlédnutí tréninků a možnost
získat autogramy od fotbalových
hvězdiček měla i široká veřejnost, které byly díky vstřícnému
přístupu portugalské reprezentace zpřístupněny celkem tři tréninkové jednotky.
Všichni jsme se na tuto velkou akci těšili a pečlivě jsme se
také s celým týmem pracovníků
několik měsíců připravovali.
Za klíčové považuji již jarní
období a kvalitní údržbu fotba-

lového hřiště s přírodní trávou.
Všichni jsme si byli vědomi
důležitosti této události, která
má pro Otrokovice historický
význam. Je potěšující, že jsme
v této náročné zkoušce obstáli
na výbornou. S organizačním
výborem mistrovství, stejně tak
s týmem Portugalska byla skvělá spolupráce a probíhala na té
nejvyšší profesionální úrovni.
Poděkování patří také jednotce Sboru dobrovolných hasičů
Otrokovice a Městské policii
Otrokovice v čele s velitelem
Tomášem Gromusem, kteří dohlíželi na bezproblémový průběh
veřejně přístupných tréninků.
Portugalsko se zařadilo k národním týmům, které zde trénova-

ly, a jejich spokojenost je dobrou vizitkou města Otrokovice
a sportoviště. Kvalitní zázemí
a výborné reference otevírají
sportovnímu areálu dveře k pobytu dalších významných celků.
„Konání mistrovství v našich
podmínkách pro nás byla velká
zkušenost z pohledu toho, jak
vůbec fotbal na evropské úrovni
funguje a co vyžadují jak národní týmy, tak organizátor turnaje
U21 UEFA. Díky dobrým zkušenostem se budu snažit, kdykoliv to bude možné, aby se u nás
opět připravoval jakýkoliv reprezentační, nebo ligový tým,“ přidal se k hodnocení člen Výkonného výboru FAČR a předseda
Zlínského krajského fotbalového
svazu Vlastimír Hrubčík s tím,
že se šampionát navíc podařilo
krásně spojit i se zážitkem pro
fotbalovou mládež a jejich rodiče. Před zápasem Anglie a Portugalska přiváděly děti přípravky
SK Baťov 1930 aktéry zápasu
na hrací plochu a žáci společně
s dorostenci drželi plachtu se
znakem evropského šampionátu
ve středovém kruhu. Svou úlohu zvládli bezchybně, načerpali
úžasnou atmosféru a hlavně ti
nejmenší si tuto chvíli pořádně
užili.
Tomáš Morys,
jednatel městské společnosti

TEHOS, která je správcem
Sportovního areálu Baťov

Otrokovičtí veslaři úspěšní na mistrovství Moravy i mistrovství České republiky
O víkendu 13.–14. června se
na Brněnské přehradě konalo
veslařské mistrovství Moravy.
Velká účast otrokovických
závodníků přinesla řadu velmi
dobrých výsledků a pro většinu
z nich tyto výsledky znamenaly i nominaci na mistrovství
České republiky, které se konalo koncem června v Račicích.
Z našich veslařů si 1. místo
vybojovali:
• párová čtyřka mladší žačky
(Zavadilová, Krajčová, Brokešová, Hlavatá, korm. Hradilíková) • skif žáci mladší 11 let
– Lupač Jan • skif dorostenci
– Martínek Ondřej • dvojskif
dorostenky – Solařová Valentýna, Truhlářová Adéla •
dvojskif dorostenci – Hladík
Radim, Bureš Jan • dvojskif –
Šamánek Jan, Novotný Filip.
Vrcholem bylo mistrovství
ČR žactva a dorostu 25.–28.
června v Račicích. Na startu se
objevili závodníci od 11letých
žáků a žaček, a i když se kvalifikovalo z každé ze 3 oblastí
vždy jen 8 nejlepších skifařů
v každé věkové kategorii, museli se probojovat do finálových jízd sítem rozjížděk a semifinálových jízd.
Naši nejmladší si v těchto

Vítězové. Zleva: Filip Novotný, Jan Šamánek, Vojtěch Kára z LS
Brno, Jan Solař. 

Foto: oddíl veslování TJ Jiskra Otrokovice

jízdách počínali docela dobře
a mnozí z nich se probojovali až do 6členného finále A,
kde bojovali o cenné medaile. Zlatou medaili si z Račic
veze Valentýna Solařová, která
z pozice strokyně vedla osmiveslici dorostenek složenou ze
závodnic Olomouce, Pardubic
a Otrokovic. Tato posádka dojela do cíle s velkým náskokem v čase 5:31 min. a porazila
všechny další české posádky.
Další zlatou medaili vybojoval na párové čtyřce dorostenců Ondřej Martínek – startoval
v posádce složené ze závodníků 4 klubů a do cíle dojeli
s náskokem 3 vteřin. O další

medaili pak bojoval na skifu,
kde ho o umístění mezi medailisty připravilo zachycení veslem o bojku. Dojel tak v čase
5:43,49 o 3 desetiny vteřiny
na 4. místě. V tomto závodě se
na stříbrné pozici umístil další
otrokovický závodník Hladík
Radim, když od vítěze ho dělilo jen 0,6 s.
V kategoriích žactva si překvapivě vybojoval na skifu
stříbrnou medaili 11letý mladší
žák Jan Lupač. Na dráze 500 m
dosáhl čas 2:10 min. a od vítěze ho dělily jen 2 s. Další žákovské posádky většinou bojovaly
ve finálových jízdách B – ukázalo se, že v Čechách je letos

větší konkurence. O týden
později vyvrcholila tato část
mistrovských závodů soutěží
o mistrovské tituly pro juniorské a pro seniorské kategorie.
V juniorských kategoriích si
vedli nejlépe naši junioři Filip
Novotný, Jan Šamánek a Jan
Solař, kteří doplnění Vojtěchem Károu z LS Brno zvítězili v závodě párových čtyřek
juniorů, když časem 6:12.9
porazili reprezentační čtyřku
juniorů a všechny další české
posádky a vezou si domů zlaté medaile. Vynikající výkon
podala i dorostenecká párová
čtyřka s Ondrou Martínkem,
která k vítězství na dorosteneckém mistrovství přidala i 3.
místo mezi juniory.
Skvěle si vedla opět i Valentýna Solařová, která dovedla
do cíle v závodě osmiveslic juniorek vítězně i dorosteneckou
osmu složenou ze závodnic
z Olomouce a Pardubic a porazily nejen všechny juniorské
osmiveslice, ale i representační
juniorskou posádku.
Mezi seniory vybojovali skifaři Adam a Jakub Atarsiovi
vynikající 3. místo v závodě
dvojskifů mužů lehkých vah.
4. místo si za 2 posádkami

DUKLY Praha a posádkou
ČVK Brno vybojovala naše
posádka v sestavě Svoboda
Tom, Šágr Miloslav, Omelka
Martin a Vodinský Jan.
Překvapením pro všechny
byl závěrečný závod osem
mužů, neboť po vyrovnaném
boji se na 4.místě umístila naše
osma ve složení P. Lhoťan, Vl.
Nejedlo, T. Svoboda, J. Cirbus, M. Omelka, J. Vodinský,
A. Atarsia, J. Atarsia a korm.
R. Janda. Tento závod vyhrála
representační posádka DUKLY Praha, na 2. a 3. místě dojely zkušené seniorské posádky
ČVK Brno a BLESKU Praha.
Teprve za naší osmiveslicí
dojely další pražské posádky.
Tento výsledek si zaslouží
mimořádné ocenění, neboť je
to poprvé po padesáti letech,
co otrokovická mužská osma
startovala ve finále mistrovství
ČR.
O úspěšné výsledky se zasloužily trenérky Markéta
Solařová (žactvo) a Zuzana
Atarsia (dorost, junioři a senioři), které mladým veslařům
věnovaly svůj volný čas a zkušenosti. 
Jiří Kubíček,

oddíl veslování

TJ Jiskra Otrokovice

Otrokovické
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Jiří Gach si na mistrovstvích vystřílel zlato

noviny

Moraviamanem je poosmé Petr Vabroušek
Kdy jej kdo porazí? Těžko říct,
zatím je totiž Petr Vabroušek
(TITAN TRILIFE) suverénním králem triatlonu Moraviaman. V sobotu 20. června zvítězil v závodě na 3,8 kilometru
plavání, 180 kilometrů na kole
a 42,2 kilometru běhu už poosmé za sebou, tentokrát v čase
8:44:19,2. Pro triatleta vítězství znamenalo, že je již dvanáctinásobným mistrem České
republiky v dlouhém triatlonu.
„Za těch sedmnáct let, co

mě u nás a na Slovensku soupeři zkouší porazit, jsem si už
na rostoucí tlak před každým
dalším závodem zvykl. Při
každém startu přibývají další
vyzyvatelé, a obhajoba je tak
pokaždé těžší. Jednou to přijde
a jsem na to připraven. Současně se nechystám nechat to
soupeřům zadarmo. Obzvláště
ne na Štěrkáči, kde jsem s triatlonem před šestadvaceti lety
začínal,“ komentuje Vabroušek. 
(ano)

Třináctý ročník turnaje se hrál 13. června

Na stupni vítězů. Výkon ve Francii patří mezi sny každého střelce. Foto: archiv Jiřího GACHA
Olympionik Jiří Gach prožívá
nové začátky. Po ukončení závodní kariéry v olympijském
trapu se stal profesionálním
trenérem brokové střelby a také
začal soutěžit v univerzálním
trapu. „V olympijských disciplínách už pravděpodobně startovat nebudu. Myslím si ale, že
ještě nepatřím do starého železa.
Neolympijské disciplíny bych
chtěl střílet i nadále,“ poznamenal Gach.
Zatím se jeho slova potvrzují. Z Francie si přivezl vítězství
– 14. června se stal na střelnici v Ychoux mistrem Evropy.
Z domácí střelnice v Brně-Soběšicích si odvezl vítězný
pohár 24. května. „V Brně byl
spojený světový a evropský pohár, ovšem daleko menší konku-

rence, asi šedesát lidí. Do Francie přijelo tři sta padesát lidí
– veškerá reprezentace asi devíti
zemí. Hlavně jsou to samí specialisté. Já se zatím věnuju univerzálnímu trapu druhý rok, ale
strašně mě to baví,“ uvedl s tím,
že právě ve Francii bylo hodně
faktorů, které mu vyhovovaly –
jak střelnice, tak i štěstí při střelbě. „Vycházely mi druhé rány,
které závod nakonec udělaly,“
pochlubil se závodník, který nastřílel sto devadesát šest z dvou
set možných. „Takové výsledky
se nestřílejí každý rok. Vlastně
je to můj druhý nejlepší výsledek,“ zamyslel se.
Pětačtyřicetiletý
střelec
nyní trénuje mládež a dospělé
v Kometě Brno. „Dostal jsem
na starost osm lidí a snažím se

jim předat, co jsem se naučil,“
říká Gach s tím, že mezi svěřenci má dobrého juniora, který
by se mohl nominovat na mistrovství Evropy; mezi muži má
bojovat o nominaci se střelci
z hradeckého klubu Jakub Majer a Miroslav Matějík. Sám
chce také závodit. „Chtěl bych
jet na srpnové mistrovství světa
ve španělské Granadě. Termín
se ovšem kryje s mistrovstvím
republiky. Nevím, zda mě vedení uvolní. Naznačili, že snad
ano,“ doufá ve výpravu i v medailovou pozici.
Doplnil, že soutěže znamenají velkou finanční zátěž. Momentálně mu pomáhá sponzor
z Prahy, podpory se mu dostává
i od města Otrokovice.
Anna Novotná

Zahrál si každý s každým. Soutěž zabrala díky hracímu systému každý s každým celý den.  Foto: Stanislav Navrátil
V sobotu 13. června se konal při vysokých letních teplotách
na antukových kurtech vo- všechny účastníky a takto selejbalového oddílu TJ Jiskra stavil pořadí pro letošní ročník:
Otrokovice na Trávníkách 1. Jiskra Otrokovice – Staříci
turnaj smíšených družstev ve 2. Zdrafšul Zlín
volejbale. Třináctého ročníku, 3. Náhradníci Otrokovice
který pořádal domácí oddíl, 4. Draci Holešov
se zúčastnilo osm smíšených 5. S. R. O. Napajedla
družstev ze Zlínského kraje. 6. Jiskra Otrokovice
Turnaj se konal pod záštitou 7. OK 18 Zlín
místostarosty Otrokovic Jiřího 8. V. C. Komenka Otrokovice

Bohumil Blahuš,
Veselého.
volejbalový oddíl
Hrací systém každý s kaž- 
TJ Jiskra Otrokovice
dým do tabulky řádně prověřil 

Žáci řádili se Zdravým pohybem do škol, mateřinky soutěžily o pohár starosty
Ojedinělý projekt Zdravý
pohyb do škol se i letos před
prázdninami prezentoval prostřednictvím sportovního klání Prázdninové řádění. Toto
dětské sportovní utkání pořádají každoročně tři otrokovické základní školy ve spolupráci s městem Otrokovice,
odborem školství a kultury
za organizační podpory DDM
Sluníčko. Vítězný pohár si odnesli žáci ZŠ Mánesova.
Soutěžilo se 17. června
na Novém stadionu na Štěrkovišti. Sto pětašedesát přihlášených dětí, které se programu
Zdravý pohyb do škol věnují
ve školních družinách, vedlo třináct odborných trenérů.
Podpořit je přišlo osm sportovních osobností. Soutěžící
byli rozděleni dle věkových
kategorií a každá škola byla
odlišena barevnými dresy.
Děti se utkaly ve třech disciplínách: obratnostní, překážkové a v hodech kriketovým
míčkem, raketou a medicinbalem.
O den později si pohybu
užily také děti z Mateřské školy Otrokovice. Ty soutěžily
o pohár starosty města na hřišti ZŠ Trávníky. Družstva
jednotlivých odloučených pracovišť měla po třech dívkách

a třech chlapcích, doprovodného programu se zúčastnilo
na sto padesát dětí. Z vítězství
se radovala MŠ Zahradní 1202
– Lištičky.

S organizací soutěže mateřinek pomáhaly DDM Sluníčko
a Gymnázium Otrokovice, záštitu převzal starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
(red)

Bavilo to snad všechny. Na prázdninovém řádění (snímek vpravo) i na soutěži O pohár starosty Otrokovic (vlevo) bylo vidět,
že děti pohyb baví. Snad jim nadšení vydrží hluboko do dospělosti. 
Snímky: Anna Novotná

