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Kuchařky z Mánesky uvařily zlatý oběd
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Vážení občané, 

Každý svého zdraví strůjcem je název úspěšné putovní výstavy, se kterou se Liga proti rakovině 
Praha už osmým rokem vydává na pouť po českých a moravských městech.  Hlavním cílem akce 
je oddémonizovat závažné, deprimující téma rakoviny. 
Liga proti rakovině Praha představuje téma prevence rakoviny z přívětivější tváře, proto uvidíte 
i kreslený humor Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava bartáka, vynikající fotografie Fran-
tiška Dostála, jehož objektiv zachycuje obyčejné lidi v běžných situacích všednodenního života.
Součástí expozice jsou panely určené i nejmenším dětem, které si v bohatě ilustrované části na-
jdou informace o zdravém životním stylu, i když ještě neumějí číst. nejen pro dětské návštěvníky, 
žáky a studenty škol jsou kromě expozice připraveny i zábavné hrátky, kde si vyzkoušejí své 
fyzické i smyslové dovednosti pod heslem Zkus, jak jsi na tom.  Pro úspěšné řešitele testu jsou 
připraveny i odměny. 
Dospělým návštěvníkům akce Liga proti rakovině Praha ve spolupráci se Státním zdravotním 
ústavem nabízí také improvizovanou vyšetřovnu. Každý zájemce si může nechat změřit někte-
ré základní zdravotní ukazatele, např. hladinu cholesterolu, hodnotu krevního tlaku, výši bMI, 
procento skrytého tuku v těle, lékaři a zdravotníci poradí v oblasti zdravého životního stylu, 
nekuřáctví i obezity.  V rámci boje proti jednomu z nejagresivnějších typů rakoviny, melanomu, 
přizvala liga ke spolupráci také specialisty – dermatology.  na místě bude přítomen odborný 
lékař, se kterým můžete konzultovat mateřská znaménka, pihy, změny na kůži.
 nad touto akcí, která svým rozsahem je ojedinělou akcí v otrokovicích, převzal záštitu místosta-
rosta Jiří Veselý. Liga proti rakovině Praha vás zve společně s Městským úřadem otrokovice 
na náměstí 3. května ve dnech 21. září od 10 do 18 hodin a 22. září od 9 do 17 hodin do žlutých 
stanů. VSTUP na VÝSTaVU I VŠeCHna VYŠeTŘení JSoU ZDaRMa! 
 Jitka BAJGAROVÁ, Liga proti rakovině
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Mňamka za 34 korun. Vítězství 
v celostátní soutěži O nejlepší škol-
ní oběd patří otrokovické Základní 
škole Mánesova. Kuchařky musely 
vymyslet recepty podle zadaných 
kritérií týkajících se hlavně ceny 
do 34 korun za celý oběd a výběru 
surovin – například letos mělo být 
využito králičího masa. Zároveň 
muselo jít o jídlo běžně zařazené 
do školního jídelníčku. Soutěžní 
porotu zaujaly recepty na dýňovo-
-mrkvový krém s čočkou a králičí 
burger s bylinkami, houbovou po-

hankou s rýží a salát z červené řepy.
 (ano), snímky: MAKRO 
 Recepty na vítězné menu najdete na straně 10

Problémové lokality má bohužel 
i město Otrokovice. Aby pokud 
možno z mapy zmizely,  věnují 
jim zvýšenou pozornost strážní-
ci Městské policie Otrokovice. 
A po jarních a předprázdnino-
vých besedách vedení města 
s občany si všímají strážníci více 
také míst, která vidí jako problé-
mová ve svém okolí právě jejich 
obyvatelé. 

Jedná se zejména o okolí dět-
ských hřišť na sídlištích Trávní-
ky, Střed, Moravanské a Štěr-
koviště, kde se v podvečerních 
a večerních hodinách schází 
u cigaret a alkoholu problémo-
vá mládež, dále okolí sběrných 
hnízd, kdy například kontejner 
na šatstvo v Tylově ulici vybírají 
bezdomovci a nechtěné oděvy 
nechávají válet na zemi.  Stej-
ně tak nebývá výjimkou, že se 
člověk nedostane k popelnicím 
kvůli jejich zastavění nepotřeb-
ným nábytkem jen kvůli lenosti 
jeho původních vlastníků. Oby-
vatele trápí i neukáznění majite-
lé psů, kteří neuklízejí po svých 

zvířatech exkrementy. „Dohled 
na problémové lokality byl pro-
váděn již v minulosti. Po předá-
ní podnětu občanů zvýšily hlíd-
ky Městské policie Otrokovice 
dohled na jimi uvedenými mís-
ty. Od 20. června až do 31. srpna 
to bylo celkem sto sedmašedesát 
kontrol těchto lokalit mimo rá-
mec běžných pochůzek,“ uvedl 
velitel  Městské policie Otroko-
vice Tomáš Gromus. 

Ve třinácti případech zjistili 
strážníci rušení nočního klidu, 
kdy pachatelé dostali na místě 
blokovou pokutu. Ve dvou pří-
padech se jednalo o přestupek 
na úseku ochrany před alkoho-
lismem a jinými toxikomaniemi 
– osobě mladší osmnácti let byl 
podán alkohol. Požívání alkoho-
lických nápojů osobami mladší-
mi osmnácti let bylo oznámeno 
na Odbor sociální při Městském 
úřadě Otrokovice, a také v tom-
to případě si viníci vysloužili 
pokutu. „Kontroly lokalit byly 
přínosem, budeme v nich pokra-
čovat i nadále. A nejen to. Od 1. 

září bylo zřízeno dočasné pra-
covní místo asistenta prevence 
kriminality při Městské policii 
Otrokovice. Tento pracovník má 
mimo jiné za úkol kontrolovat 
dětská hřiště a jejich okolí, zda 
nedochází k porušování práv-
ních předpisů či narušování ve-
řejného pořádku,“  poznamenal 
Gromus s tím, že preventista je 
nejen pozorovatelem, ale pří-
padné hříšníky také upozorňu-
je na jejich nevhodné chování. 
Kontroluje dodržování obecně 
závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku, hlavně ustanovení 
týkající se zákazu požívání al-
koholických nápojů na vymeze-
ných veřejných prostranstvích 
na území města. Při kontrolách 
zjišťuje i případný toxický ma-
teriál, jako jsou použité injekční 
stříkačky, a v případě zjištění 
zajistí jeho likvidaci prostřed-
nictvím strážníků. V ranních ho-
dinách spolupracuje se strážníky 
při dohledu na přechodech, pro-
vádí preventivní kontroly budov 
radnice a úřadu práce.  (ano)

Městská policie zvýšila dohled v místech 
vytypovaných občany, pomůže i preventista



2 OtrOkOvické
nOviny

První školní den je velká událost pro školáky i jejich rodiče

Opět hlídají na přechodech. S novým školním rokem se obnovily hlídky 
strážníků na přechodech pro chodce v časech, kdy míří děti do a ze školy.

Pytlík plný praktických překvapení. Všichni prvňáčci dostali od před-
stavitelů města pytlík s pastelkami a dalšími drobnými školními pomůckami. 
bylo tomu tak i v ZŠ TGM, kde přivítali 1. září jedenapadesát nových žáčků.

V doprovodu deváťáka. na Trávníkách předvedli hned zkraje deváťáci prvňákům, 
že jsou jejich pomocníky. Doprovodili nováčky do školních lavic. Do ZŠ Trávníky 
nastoupilo letos pětasedmdesát nových školáků.

Čarodějka Máneška. Vypadá hrozivě, ale taková čarodějka Máneška vítající  
1. září nové školáky rozhodně není. Přiblížila naopak čtyřiašedesáti prvňáčkům ZŠ 
Mánesova, že díky škole se naučí číst, psát i počítat.

V novém kolektivu. na sto sedmdesát nových dětí v Mateřské škole otrokovice 
čeká na rozdíl od prvňáčků na základních školách ještě čas her. I ony si ale musejí 
zkraje školního roku zvykat na nové kamarády i tety, které se jim budou věnovat.

Autobusem až ke škole. Premiéru měl při zahájení nového školního roku i spoj 
jedoucí z Kvítkovic k trávnické škole. autobus jede jednou denně ze zastávky Kvítko-
vice, náves v 7.37, k ZŠ Trávníky dojede v 7.41 hodin.
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Otrokovice budou digitalizovat povodňové plány města
Rada města Otrokovice jednomyslně schválila projekt Digitalizace 
povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností Otrokovice. 
Žádost o dotaci na zpracování povodňových plánů podá město letos, 
realizace projektu samotného se uskuteční v roce 2016. Žádost o dotaci 
na zpracování nových povodňových plánů bude podána na základě aktu-
ální výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. 
Konkrétně jde o podporu aktivit skupiny „Budování rozšíření varov-
ných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální 
povodňové plány“. Termín pro podání žádosti je do 13. listopadu 2015 
a v případě jejího kladného posouzení by se měla realizace projektu sa-
motného uskutečnit v roce 2016. „Důvodem je zejména zastaralý a kom-
plikovaně aktualizovatelný formát obou stávajících povodňových plánů 
pořízených v roce 2005 a také jejich kompatibilita s nadřazeným povod-
ňovým plánem Zlínského kraje,“ vysvětlil vedoucí odboru životního 
prostřední Petr Zakopal, který doplnil, že obsah plánu je sice v souladu 
s povodňovým plánem kraje, ale forma již současným standardům neod-
povídá. Výše dotace na digitalizaci plánů v případě úspěšné žádosti činí 
až 85 % celkových nákladů. Orientační cena za zpracování plánů města 
Otrokovice a obcí s rozšířenou působností včetně doplnění varovného 
systému o jednu srážkoměrnou stanici a dotačního managementu je cca  
380 tisíc korun. Spoluúčast města by vyšla asi na 50–60 tisíc korun. 
 (ste)

Termín uzávěrky 71. kola výběru zájemců 
o úvěr z fondu rozvoje bydlení
Správní rada Fondu rozvoje stanovila termín uzávěrky pro podání 
žádostí o úvěr v 71. kole na 30. září 2015. Formuláře k podání žá-
dosti spolu s výpisem z uvedeného předpisu jsou k dispozici v in-
formacích Městského úřadu Otrokovice, v budově č. 1, kde se také 
vyplněné žádosti podávají. Další informace: Ing. Lucie Guricová, 
referentka odboru ekonomického, tel.: 577 680 227, e-mail: gurico-
va@muotrokovice.cz. Další, 72. kolo pro podávání žádostí o úvěr 
z FRB je stanoveno od 12. října do 12. listopadu 2015. Další termíny 
budou vyhlášeny až v příštím roce.  (red)

AKTuÁlně z MěsTA

Více AKTuAliT nA www.OTROKOVice.cz

Horké počasí letošního srpna při-
neslo do města kromě nebývale 
vysokých teplot, rekordního po-
čtu tropických nocí a nedostatku 
srážek spolu s jižním prouděním 
také velmi intenzivní nepříjemný 
odér. 

Zvláště v městské části Bah-
ňák byli obyvatelé v některých 
místech postaveni před těžké 
dilema, jestli mít v bytech raději 
horko, nebo nepříjemný zápach. 

V oficiálním stanovisku de-
klaruje provozovatel čistírny od-
padních vod (ČOV), společnost 
TOMA, a. s., důsledné dodržová-
ní technologické kázně s tím, že 
jakýkoliv zápach obzvlášť v noč-
ních hodinách způsobený případ-
ně zásahem obsluhy v podstatě 
není možný. O opaku se ale ne-
dobrovolně přesvědčovali oby-
vatelé, lidé pracující v otrokovic-
kých podnicích, rekreanti mířící 
ke Štěrkovišti, ale také účastníci 
letošní Barum Czech Rally.

Na základě opakovaných pod-
nětů města na Českou inspek-
ci životního prostředí (ČIŽP) 
a Krajský úřad Zlínského kraje 
následovala neohlášená kontrola 
provozu ČOV pracovníky Čes-
ké inspekce životního prostředí 
i Krajského úřadu Zlínského 
kraje. Výsledkem je, podle infor-
mací, které má město k dispozici, 
zahájení správního řízení Čes-
kou inspekcí životního prostře-
dí z důvodu porušení některých 
ustanovení provozního řádu.  

Na technologickou poruchu, 
která nebyla firmou přiznána, 

nicméně byla nalezena ČIŽP, 
nečekaně navázal další důvod, 
proč město zamořovat zápa-
chem.  Ve zprávě adresované 
společností TOMA městu stojí, 
že v souladu s podmínkami plat-
ného integrovaného povolení pro 
areál ČOV Otrokovice na ČOV 
probíhá plánovaná  vnitřní revize 
vyhnívacích nádrží po 6 letech 
provozu v termínu  2.–11. 9. 
2015. Po tuto dobu je možné zvý-
šené zatížení pachovými látkami 
v okolí ČOV Otrokovice.

Otrokovičané mají neblahé 
zkušenosti se zápachem, povod-
němi, hrozbou stavby bioplyno-
vé stanice v areálu teplárny. Jsou 
proto citliví na to, že vedení spo-
lečnosti nejen že nemá dostateč-
né opatření proti šíření zápachu, 
ale ani neuznalo, že to v Otroko-
vicích kvůli aktivitám společnos-
ti v průběhu srpna a na začátku 
září zapáchalo.  Bude-li přístup 
vlastníka areálu ČOV i nadále 
stejný, nezbývá městu než znovu 
a znovu apelovat na kompetentní 
orgány státní správy a jako důkaz 
obtěžování obyvatel předávat je-
jich podněty a úřední záznamy 
pořízené městskou policií, dokud 
nebude dosaženo nápravy.     

 ing. Petr zAKOPAl,
 vedoucí odboru životního 
 prostředí Městského úřadu 
 otrokovice

 

zápach na Baťově: část srpna a září přinesla těžké dilema, zda větrat

Příjemné odpoledne. návštěvníci zahrady Domu naděje ve Wolkerově ulici i klienti zaříze-
ní pro mentálně postižené si mohli v pátek 11. září užít při Pohádkové zahradní slavnosti na-
příklad vystoupení tanečnic charlestonu, ale také zpívání či pózování v kostýmech fotografům. 
bavila se i zvířátka chovaná v zahradě.  (red), foto: Anna nOVOTnÁ

V naději pořádali Pohádkovou zahradní slavnost

co smrdí – nevoní!

Přes čtyřicet tisíc lidí navštívilo mezi 6. červ-
nem a 1. zářím Městské koupaliště. Za toto 
období se díky příznivému počasí brány kou-
paliště veřejnosti otevřely více než padesát-
krát, přičemž tržby ze vstupného byly v novo-
dobé historii koupaliště rekordní –  pokořily 
magickou hranici milionu korun. 

„Cestu na Městské koupaliště v Otrokovi-
cích si nacházejí i občané z okolních měst, na-
příklad Napajedel a Zlína, což svědčí o vysoké 
kvalitě poskytovaných služeb,“ vyzdvihl jed-
natel správcovské společnosti TEHOS Tomáš 
Morys. Rekreační oblast Štěrkoviště zahájila 

sezonu 1. července. „Návštěvnost a tedy i trž-
by zde byly druhé nejvyšší v historii, když trž-
by ze vstupného zůstaly těsně pod hranicí půl 
milionu korun. Návštěvnost byla oproti loň-
skému roku o devadesát procent vyšší a pře-
sáhla šestadvacet tisíc prodaných vstupenek,“ 
zhodnotil Morys s tím, že o to, aby bylo pro 
letní rekreační sezonu vše připraveno, se stará 
vedoucí správy nemovitostí Gordan Klouda. 
„Za hladký průběh sezony na koupališti patří 
dík správci Josefu Prudkému a správci Rekre-
ační oblasti Štěrkoviště Jindřichu Přikrylovi,“ 
pochválil jednatel.  (ano)

Vedení města zastoupené sta-
rostou Mgr. Jaroslavem Bud-
kem a místostarostou Mgr. Ji-
řím Veselým se s tímto názorem 
plně ztotožňuje.

V poslední době se zvýšil po-
čet stížností upozorňujících 
na zápach v Otrokovicích. 
Jako původce tohoto zápachu 
je neustále označována čistír-
na odpadních vod společnosti 
TOMA, a. s. V žádném pří-
padě se nedá tvrdit, že provoz 
ČOV je bez zápachu, ale ČOV 
se nachází v lokalitě, kde je ně-
kolik dalších potencionálních 
zdrojů zápachu. 

Laické hodnocení zápachu 
a jeho zdroje je velmi po-
vrchní a neobjektivní. Indi-
viduální vnímání zápachu je 
subjektivní záležitost a k jeho 
prokázání a identifikaci slouží 
autorizované měření, a to pří-
mo v místě zdroje. Při provo-
zu ČOV bylo několikrát pro-
váděno takové autorizované 
měření a ani v jednom případě 
nebylo prokázáno, že dochází 
k ,,nadměrnému zatěžování 
životního prostředí pachový-
mi látkami“.

To, že při běžném provozu 
ČOV nastane občas situace, 
kdy je odpadní voda a kal 
„cítit“, je naprosto přiroze-
né a ani do budoucna těmto 
jevům bohužel nedokážeme 
zabránit. Naší snahou je tyto 
jevy v maximální možné míře 
eliminovat, o čemž svědčí 
i rozsáhlá modernizace celé 
ČOV v posledních letech, kdy 
její realizace znamenala pro 
společnost TOMA, a. s., výda-
je ve výši téměř 250 mil. Kč.

Je třeba vzít na vědomí, 

že tzv. „charakteristický zá-
pach“ pro dané odpadní vody 
(splaškové vody z domácností 
a znečištěné vody z průmy-
slové výroby) a prostředí je 
průvodním jevem běžného 
provozu ČOV (manipulace 
se shrabky, pískem a štěrkem, 
biologický proces čištění od-
padních vod, těžba odvodně-
ného kalu z kalových polí, na-
kládka a odvoz odvodněného 
kalu). Jednoduše řečeno: při 
provozu ČOV se pracuje s od-
padem, resp. materiálem, kte-
rý nevoní od samého začátku.

Na základě podnětů byla 
v minulých dnech na ČOV 
provedena kontrola krajské-
ho úřadu a České inspekce 
životního prostředí, která sice 
určila „příčinu zápachu“ – ma-
nipulaci a odvoz odvodněného 
kalu na zabezpečené sklád-
ky a odstávku odstředivky 
odvodněných kalů a nového 
provozu sušárny odvodně-
ných kalů, ale je třeba dodat, 
že manipulace a odvoz probí-
hají v podstatě každý pracovní 
den v průběhu hlavní směny, 
tj. 6.00–14.00 hod., odstře-
divka odvodněných kalů je 
provozována na základě pro-
vozních potřeb, sice v nepřetr-
žitém provozu, nicméně nikoli 
kontinuálně a nový provoz 
sušárny odvodněných kalů je 
prozatím ve zkušebním pro-
vozu (jedná se o unikátní způ-
sob nakládání s odvodněným 
kalem nejen v ČR, ale v celé 

střední Evropě) a doposud 
probíhá řada technologických 
úprav v režii generálního do-
davatele, který se při první re-
alizaci potýká s nemalým roz-
sahem provozních problémů.  
Nutné odstávky sušárny ov-
šem nemají za následek únik 
znečišťujících látek do ovzdu-
ší, protože se nadále používá 
běžný způsob nakládání s od-
vodněným kalem z ČOV, tj. 
deponování na zabezpečené 
ploše s následným odvozem 
na skládky, který se běžně 
používá, nejen v otrokovické 
ČOV, již několik desetiletí.

Hlavní příčinou zápachu 
mohly být dle našeho názoru 
především nepříznivé klima-
tické podmínky (dlouhé ob-
dobí sucha) a bezvětří, resp. 
proudění vzduchu směrem 
k obytné zástavbě BAŤOV. 
Těmto jevům bohužel nedo-
kážeme i přes veškerou naši 
snahu žádným způsobem za-
bránit. Mohlo k těmto jevům 
dojít i v důsledku pravidelné 
revize vyhnívacích nádrží, 
která se dělá jednou za něko-
lik let. Nakonec problémy se 
stížnostmi na zápach se v na-
šem okolí objevují každoročně 
v různém ročním období, a to 
bez ohledu na provoz ČOV, 
který je 365 dní v roce napros-
to stejný a jednotvárný.
 ing. Radek HeGeR, Ph.d.,
 člen představenstva
 pověřený řízením společnosti 
 ToMa, a. s.

Vyjádření TOMA, a. s. k zápachu na Baťově

Městské koupaliště mělo tuto sezonu rekordní návštěvnost
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Všechna usnesení RMO jsou zveřejněna na www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města. 

z jednání Rady města Otrokovice (RMO)

z jednání Rady města 
Otrokovice  19. 8. 2015
Radní na dalším ze svých jedná-
ní projednali 29 bodů programu, 
k nimž přijali usnesení.
RMO schválila:
• Poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč a uzavření 
darovací smlouvy se spolkem 
KESBUK, z. s., jako příspěvek 
na zabezpečení účasti na českých 
i zahraničních jednorázových 
sportovních akcích, kterých se ob-
darovaný v zastoupení svých členů 
v roce 2015 zúčastní, poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 000 Kč 
a uzavření darovací smlouvy se 
spolkem CzechBikers, jako pří-
spěvek na zabezpečení jednorázo-
vé akce „Ukončení motocyklové 
sezony 2015“, která se uskuteční 
v říjnu roku 2015 v Otrokovicích

• Uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dota-
ce  100 000 Kč městu Otrokovice 
z rozpočtu Zlínského kraje na pro-
voz dětského dopravního hřiště 
v Otrokovicích
• Projektový záměr zpracovat digi-
tální povodňový plán města o ORP 
s podporou v rámci Operačního 
programu Životní prostředí
• Uzavření nájemní smlouvy k ne-
bytovým prostorům v objektu č. p. 
1161, ul. Hlavní, o celkové výměře 
16,08 m2, s Centrem služeb posti-
ženým Zlín, o. p. s.
• Vyjádření města k zahájení zjišťo-
vacího řízení koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna 
CZ07 – Střední Morava, dle záko-
na č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změ-
ně souvisejících zákonů, v platném 

znění, předloženém Ministerstvem 
životního prostředí, se závěrem, že 
město Otrokovice doporučuje do-
plnit koncepci dle přílohy
• Uzavření nájemních smluv 
na městské byty ve znění vzo-
rových smluv dle usnesení č. 
RMO/21/01/14 s žadateli dle pří-
lohy k tomuto usnesení a uzavření 
nájemních smluv na městské byty 
dle stejného usnesení se stávající-
mi nájemci (navazující nájem) dle 
přílohy k tomuto usnesení a uza-
vření dodatků k nájemním smlou-
vám na městské byty ve znění vzo-
rového dodatku nájemních smluv 
dle usnesení č. RMO/22/01/14, 
bod 2 a), se stávajícími nájemci 
(prodloužení nájmu) dle přílohy 
k tomuto usnesení. 
 Jiří Veselý, 
 místostarosta otrokovic

V srpnu 2015 řešili stráž-
níci Městské policie Ot-
rokovice (MP) celkem 
653 přestupků. Z toho 
bylo zjištěno a řešeno 
217 přestupků na úseku 
dopravy, 77 přestupků 
proti veřejnému pořádku 
(neuposlechnutí výzvy, 
rušení nočního klidu, ve-
řejné pohoršení, znečištění 
a zábor veřejného pro-
stranství, černá skládka), 
bylo provedeno 64 kontrol 
na dodržování veřejného 
pořádku, 59 případů po-
rušení obecně závazné vy-
hlášky, 18 přestupků proti 
občanskému soužití, 6 pře-
stupků proti majetku, 18 
drobných krádeží v obcho-
dech. V měsíci srpnu bylo 
zjištěno 1 vozidlo, které 
je dočasně nezpůsobilé 
provozu na pozemních ko-
munikacích. Strážníci MP 
asistovali při zdravotních 
potížích jednoho občana. 
Strážníky MP bylo odchy-
ceno 8 volně pobíhajících 
psů. V jednom případě 
provedli strážníci odchyt 
užovky, kterou občané 
považovali za zmiji. MP 
provedla 24 kontrol na do-
držování zákona k ochraně 

před škodami působenými 
tabákem, alkoholem a ji-
nými návykovými látka-
mi. V 11 případech spo-
lupracovaly hlídky MP 
na případech s Policií ČR. 
Na základě podnětů od ob-
čanů se hlídky MP zamě-
řily na lokality dětských 
hřišť, kde se schází mlá-
dež. Při těchto kontrolách 
nebylo zjištěno protiprávní 
jednání, pouze ve dvou 
případech došlo k rušení 
nočního klidu, kdy byla 
mládež z místa vykázána.

V průběhu měsíce srp-
na dohlíželi strážníci MP 
na veřejný pořádek při ve-
řejných sportovních a kul-
turních akcích: IMORTE-
LA METALFEST 2015 
v areálu rybářů na Štěrko-
višti, „Kratochvíle minu-
losti“ v areálu hřiště Spar-
ta Otrokovice, hudební 
produkce, NOISE WAVE 
FEST v hospůdce u Dvou 
hrochů a Srpnová noc 
v areálu rybářů na Štěrko-
višti. Při těchto akcích ne-
bylo zjištěno závažné na-
rušení veřejného pořádku.
 ing. Tomáš GROMus,
 velitel Městské policie 
 otrokovice

 OKénKO MěsTsKé POlicie

z činnosti Městské policie Otrokovice za srpen
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Kontrolu platnosti svých řidič-
ských průkazů doporučuje řidi-
čům Městský úřad Otrokovice. 
Přestože se na některé majitele 
řidičského průkazu nevztahovala 
poslední etapa povinné výměny, 
může je v nejbližší době čekat vý-
měna z důvodu končící platnosti 
řidičského průkazu, která je stano-
vena na 10 let.

Výměnu řidičského průkazu 
provádí obecní úřad obce s rozší-
řenou působností příslušný podle 
místa trvalého pobytu držitele 
ŘP na území České republiky. 
Městský úřad Otrokovice vyřizu-
je řidičské průkazy pro obyvatele 
těchto obcí: Otrokovice, Bělov, 
Halenkovice, Komárov, Napa-
jedla, 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 deset let. Datum platnosti je 
uvedeno na přední straně řidič-

ského průkazu v položce 4b.  
Pro účely výměny je nutno před-
ložit jednu barevnou nebo čer-
nobílou fotografii průkazového 
formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 
stávající řidičský průkaz a doklad 
totožnosti. Žádost není nutné do-
předu vyplňovat, nově se tiskne 
přímo na oddělení evidence řidičů.

Zákonná lhůta pro vydání no-
vého řidičského průkazu je do 20 
dnů od podání žádosti a výměna 

je bezplatná. Pokud bude požado-
váno vydání řidičského průkazu 
ve lhůtě kratší, tedy do 5 pracov-
ních dnů od podání žádosti, je 
pro tento úkon stanoven správní 
poplatek 500 korun. Řidičské prů-
kazy doporučujeme vyměňovat 
dva až tři měsíce před koncem 
platnosti. 
ing. Martin sTRAKA, vedoucí 
 oddělení řidičských průkazů 
 a dopravních přestupků 

dopraváci radí zkontrolovat si platnost řidičských průkazů

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ve spolupráci s organi-
zací Lidská pouta pořádá pro širokou veřejnost besedu na téma 
Násilí v rodině. S projevy násilí v rodinách se setkáváme stále 
častěji, proto jsme toto téma zvolili jako aktuální. 

Besedy se zúčastní odborníci, se kterými spolupracuje organi-
zace Lidská pouta, která se tematikou domácího násilí zabývá. 
Chtěli bychom, aby toto téma nebylo tabuizováno a dostalo se 
do širšího povědomí veřejnosti. Proto vás srdečně zveme a věří-
me, že tato nabídka aktuálního tématu, kdy budete mít možnost 
se do besedy zapojit, vás zaujme a pomůže vám řešit nelehkou 
situaci v rodině či ve svém okolí. 
 Mgr. Květoslava HORÁKOVÁ, 
 vedoucí odboru sociálního Městského úřadu otrokovice

Beseda poodhalí problém násilí v rodině
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Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho  
autovraku NA MÍSTĚ 

 
 
 

 

Autovrakoviště Třebětice 
Tel: 777 550 621, 608 749 219 

ODVOZ A EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 

 

Za kompletní nebo téměř kompletní  

autovrak vyplatíme 1000,- Kč 
 

Za kompletní či téměř kompletní autovrak 

vyplatíme  1 000 až 1 500 Kč

Srdečně vás zveme na 

den OTeVřenýcH 
dVeří 

pro bývalé žáky a veřejnost  
u příležitosti 40. výročí založení 

Základní školy Trávníky 
v sobotu  3. října od 9 do 12 hodin.
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Profesorka gymnázia pohy-
bující se v kulturních kruzích 
Otrokovic, a téměř třicet let 
kronikářka města Mgr. Věra 
KRAMÁřOVÁ předala od  
1. ledna vedení pamětní knihy 
města pracovníkovi památkové 
péče odboru školství a kultury 
Ing. Petru Klokočkovi. Sama 
ještě letos strávila s kronikou 
více než půlrok dopisováním 
událostí roku 2014. Slibuje, že 
dále se bude ráda setkávat s lid-
mi, kteří mají co říci k minulosti 
i budoucnosti města.
   „O vedení kroniky mě požá-
dal tehdejší předseda národního 
výboru Zdeněk Gazda koncem 
roku 1987 – znal mě jako češ-
tinářku se zájmem o kulturní 
dění, zejména o hudbu a sloves-
né umění. Vedení kroniky jsem 
přebírala po Aleně Hamšíkové, 
češtinářce zdejší průmyslovky. 
Začala jsem psát do IV. svazku 
pamětní knihy, který jsem do-
končila zápisy z let 1986–1988. 
Přímo symbolicky jsem tedy 
začala zaznamenávat novou 
éru – rok osmdesátý devátý – 
do nového, to znamená pátého 
svazku. Od té doby jsem napsa-
la šestý, sedmý, osmý a devátý 
svazek, což činí úhrnem zhruba 
tři tisíce stran, a shromáždila ješ-
tě o něco více listů příloh obsa-
hujících různé dokumenty, pla-
káty a stovky pečlivě popsaných 
a utříděných fotografií,“ reka-
pituluje svou práci Kramářová. 
A časová náročnost? Několik let 
si psávala, kolik času jí kronika 
zabere – vycházelo to na šest set 
až sedm set hodin ročně. „Chce-
-li být kronikář systematický, 
věnuje se tomu v podstatě denně 

– zúčastňuje se zajímavých akcí, 
dělá si o nich kusé poznámky 
či přímo formuluje dílčí zápis, 
debatuje s lidmi, studuje a shá-
ní materiál, pokouší se zasadit 
otrokovické dění do celkového 
kontextu. Je to nepřetržitá a sou-
stavná práce. Dělala jsem ji moc 
ráda, protože byla zajímavá,“ 
říká s úsměvem.
Času stráveného nad kroni-
kou tedy zpětně nelitujete?
To ani v nejmenším! Měla jsem 
to štěstí, že podstatná část let, 
po něž jsem se kronice věnova-
la, spadala do období mého dů-
chodu. To je optimální situace. 
Vím, že je velice obtížné sklou-
bit běžné zaměstnání a kroni-
kářskou činnost. V průměru ty 
dvě hodiny denně musíte někde 
urvat, což vyžaduje i toleranci 
ze strany rodiny. Ale pokud jste 
v důchodu, berete to vysloveně 
jako svůj koníček a příjemnou 
náplň, která umožňuje i kontak-
ty s lidmi.
Kdybyste se tedy vrátila 
do roku 1987, vzala byste kro-
nikaření znovu?    
Určitě ano, byť mě to nikdy 
předtím nenapadlo. Upřímně ře-
čeno dříve ani nebylo příliš silné 
povědomí o tom, že se vede ně-
jaká obecní nebo městská kro-
nika. Samozřejmě se vedla, byť 
s určitými časovými prolukami. 
Ale že by se o ní často veřejně 
hovořilo, to říci nemohu. Moc 
jsem tedy nevěděla, do čeho jdu. 
Ale když to zrekapituluji, neli-
tuji jediného okamžiku.
co bylo ve vaší kariéře nej-
krásnějšího a co vám bude 
chybět?
Nejkrásnější bylo určitě setká-

vání s lidmi, kteří měli buďto 
vysloveně zájem o historii Otro-
kovic, nebo se o ní chtěli něco 
dovědět, nebo byli ochotni mi 
podat nějaké svědectví o zají-
mavé události, nějakém období. 
Kontakt s lidmi je to, co mi bude 
chybět nejvíce. Vynasnažím se 
však zachovat si takový životní 
styl, abych měla možnost setká-
vat se s lidmi i nadále, což je ov-
šem závislé především na zdra-
votním stavu člověka – dobrá 
vůle z mé strany tu je a věřím, že 
i ze strany těch, které oslovím.
Které události vám utkvěly 
nejvíce v paměti?  
Nepochybně dominují povodně 
v roce 1997. Když jsem tehdy 
chodila zpočátku polozaplave-
nými a poté už vyschlými, ale 
zablácenými ulicemi města, 
zastavovali mě četní občané 
a neptali se: Jak dopadl váš do-
mek, a co vaše knihovna?, ale: 
Jak toto stihnete zaznamenat pro 
budoucnost? Nás to bude zají-
mat! Tak jsem si uvědomila, že 
se kronika – rozhodně více než 
dříve – začala dostávat do po-
vědomí lidí, a to mě potěšilo.  
Mimochodem povodně byly též 
impulzem, aby se kronika zača-
la psát i v elektronické podobě 
a po vytištění byla přístupná 
v Městské knihovně. Kromě 
toho mi na mysli samozřejmě 
vytane rok devětaosmdesátý, 
který jsem myslím zachytila po-
drobně a věcně. Z poslední doby 
bych připomenula oslavy 870 let 
od první písemné zmínky o Ot-
rokovicích (2011–2012), 1 150 
let od příchodu věrozvěstů sv. 
Cyrila a Metoděje (2013) a ba-
ťovská výročí v loňském roce. 
A která osobnost vám přišla 
natolik zajímavá, že byste ji 
ráda potkala i v soukromí?
Je těžké odpovědět jednoznačně 
– nemohu a nechci vyzvednout 
jen jednoho člověka. Velice 
ráda jsem besedovala s lidmi, 
kteří mě něčím zaujali. Ať už 
to byla úplná omladina, napří-
klad designérka a animátorka 
Zuzana Bahulová, jež také byla 
(s Ivanou Řezníčkovou) u zrodu 
animační dílny na ZŠ Máneso-
va, nebo na druhém pólu věkové 

stupnice paní Vlasta Tkadleco-
vá, se kterou jsem si povídala 
několik hodin o jejích vzpomín-
kách na dobu heydrichiády. 
Plejáda lidí, kteří mě v lecčems 
inspirovali, byla hodně bohatá. 
Mnohá jména znají i čtenáři Ot-
rokovických novin: Jiří Holub, 
Zdena Wasserbauerová, Zdeň-
ka Plesarová, František Tomá-
šek…; a patří k nim i oficiální 
osobnosti včetně pracovníků 
Městského úřadu Otrokovice 
(za všechny chci uvést Barboru 
Šopíkovou) a starostů – od Jiří-
ho Kubíčka přes Stanislava Mi-
šáka a Radoslavu Matuszkovou 
až po Jaroslava Budka, který 
také mě a mého nástupce přijal 
26. srpna při rozloučení s mou 
kronikářskou činností. 
zápis by měl být zcela neu-
trální. setkala jste se někdy 
s tím, že by jej politikové chtě-
li nějakým způsobem změnit 
ve svůj prospěch? sama jste 
také byla jedno volební ob-

dobí zastupitelkou. Odrazilo 
se to nějak v kronikářském 
zápisu?
Snažila jsem se zápis psát vždy 
tak, jak by jej pravděpodobně 
vytvořil kdokoliv jiný jaké-
hokoliv politického smýšlení 
či jakýchkoliv názorů. Jinými 
slovy co nejobjektivněji. A na-
prosto nemohu říci, že by mě 
někdo nějak usměrňoval. Je 
stanoveno zákonem, že zápis 
čte a schvaluje rada města, ale 
připomínky bývaly ryze věcné 
a faktografické. Týkaly se na-
příklad nepřesností ve jméně, 
případně nesprávně uvedeného 
data určité akce. Věděla jsem, 
že objektivita je naprosto nutná, 
a doufám, že jsem ji dodržela.
Jakou radu máte pro nového 
kronikáře?
Aby šel svou vlastní cestou – to 
je to nejlepší, co může udělat. 
Všechny odborné předpokla-
dy má. Věřím, že kronika bude 
ve velice dobrých rukou.     (ano)

Věra Kramářová: Kronikář má být objektivní a zároveň jít vlastní cestou

návštěva ze súdánu. Hassan Hussein Idris, emeritní generál-
ní ředitel súdánské národní korporace pro památky a muzea, byl 
v polovině června 2013 hostem otrokovic. Je jednou z osobností, 
jejíž návštěvu zaznamenala kronikářka pro budoucí čtenáře.
 foto: archiv OTROKOVicKýcH nOVin

s novým kronikářem. Věra Kramářová nepochybuje, že nový kronikář, památkář Petr Klokočka 
je tím pravým nástupcem. I na to si podali ruce.  foto: Anna nOVOTnÁ

PAMěTní KniHy OTROKOVic 
A JeJicH KROniKÁři
Povinnost vést kroniky byla zákonem uložena obcím a měs-
tům v roce 1920, leckde se vedly i dříve.
díl i, 1845–1896. Díl I je nezvěstný, poslední svědectví o něm 
je z roku 1946: Karel Haldina
díl ii, 1928–1936 (včetně sumarizace 1918–1927): Oharek 
František
díl iii, 1936–1966: Oharek František, Dostál Metoděj, Láník 
Theodor, Špetla Antonín, Špetla Adolf
díl iV, 1967–1988: Špetla Adolf, Vítek Jiří, Gibl Jan, 
Hamšíková Alena, Kramářová Věra 
díl V, 1989–1993; díl Vi, 1994–1998; díl Vii, 1999–2003; 
díl Viii, 2004–2009; díl iX, 2010–2014: Kramářová  Věra

Památkář ing. Petr KlOKOČKA se díky svému povolání s kro-
nikami setkává. A také si uvědomuje jejich důležitost.  „Dokážu si 
kronik vážit, a to i proto, že kronika je v tom dnešním světě docela 
zvláštností. Žijeme v době, která je přebohatá na informace. Máme 
jich obrovské množství – stačí si sednout k internetu, kliknout 
na Google a jakákoliv informace je téměř okamžitě na obrazovce 
monitoru. Na druhé straně tato přemíra informací vyvolává jejich 
inflaci – už si jich nevážíme. Dříve postoj člověka k psanému slo-
vu byl téměř posvátný. Dnes se dá cokoliv najít v novinách, na in-
ternetu – ale kronika je něco, co tady zůstává, bude archivováno 
a přežije. Je něčím, co o nás bude předávat zprávu i po desítkách let 
a staletích, zatímco ty dnešní  internetové zprávy budou už dávno 
zapomenuty,“ míní nový kronikář.
co vás přimělo k rozhodnutí vést kroniku?
Především to, že sám se historií zabývám a s kronikami se často 
setkávám – samozřejmě se starými, někdy i s těmi novými.  
Jak vám to zatím jde?
To je zatím hodně předčasná otázka. Jak mi to jde, mi vystaví příští 
rok účet páni radní. Uvidíme. Doufám, že po paní Kramářové to pro 
ně nebude moc velký šok. (Úsměv.)
už vás něco při sběru podkladů překvapilo?
Ne že by mě něco vyloženě překvapilo. Samozřejmě že asi nejza-
jímavější zdroje jsou ty, o kterých hovořila i paní Kramářová, a to 
je živý styk s lidmi. Pro někoho, kdo se zabývá historií, je to známá 
věc: přečtete si nějakou oficiální listinu, záznam o události, a potom 
se zeptáte člověka, který tu událost prožil, a někoho dalšího, kdo 
tam byl, a dostanete tři různá svědectví o stejné věci. Nejzajímavější 
je potkávat se s lidmi a seznamovat se se skutečnostmi, které by nás 
u stejných událostí samy nenapadly. Anna nOVOTnÁ

nový kronikář Petr Klokočka doufá, 
že pamětní kniha města přežije staletí
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pátek 2. 10., 19.00 hod., kinosál, vstupné dospělí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč 
HudBOu PROTi nÁsilí
Charitativní hudební večer, na kterém vystoupí F-Dur Jazzband a Buchlov-
ská schola. Pořádá organizace Lidská pouta pod záštitou starosty Otrokovic 
Mgr. Jaroslava Budka a místostarosty Mgr. Jiřího Veselého.

říjen, Městská galerie Otrokovice, vstup volný
Žně – VŠude slÁMA
Samostatná výstava grafika, malíře, sochaře, keramika a řezbáře Emila Slá-
my, člena spolku Rozumění. Výstava potrvá do 25. října. 

říjen, foyer kinosálu, vstup volný
MOTýlí KVěT V sRdci díTěTe
Výstava obrázků tříletého chlapce Františka Trojana, jeho motýlí květ  
z barev a přeloženého papíru. Výstavu organizuje Františkův praděd Gusta 
Krkoška. Výstava potrvá od 1. do 30. října ve foyer kinosálu. 

čtvrtek 8. 10., 19.00 hod., velký sál, vstupenky 380, 350, 320 Kč
HVězdA – eva Holubová
Divadelní představení. Původní česká „One Woman Show“, věnovaná Evě 
Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdi-
vočejšího týdne jejího života. HVĚZDA s humorem odkrývá zákulisí čes-
kého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy neznámé herečky.

sobota 10. 10. 2015 od 8 hod., velký sál, vstupné veřejnost 50 Kč, držitelé 
Senior pasů 50 % sleva, pro děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdar-
ma.
MezinÁROdní enTOMOlOGicKý VýMěnný den 
A VýsTAVA 
Jedinečná výstava spojená s koupí a prodejem brouků, motýlů, strašilek, 
pavouků atd., doplněná o ochutnávku hmyzu. 

úterý 13. 10., 19 hod., velký sál. Vstupné v předprodeji 270 Kč a v den 
konání akce 300 Kč 
seMAfOR – sMícH A PísniČKy
Jiří Suchý, Jitka Molavcová a orchestr Divadla Semafor. Pořad plný krásné 
semaforské poetiky a pohlazení po duši, v němž zazní řada známých písní 
– Pramínek vlasů, Blues pro tebe, Klokočí, Jó, to jsem ještě žil, Marnivá 
sestřenice a další…

pátek 16. 10.,  20.00–1.00 hod., velký sál, vstupné 120 Kč
ve spolupráci s o. s. Kamamár
cOunTRy BÁl s ochutnávkou tanců pro každého. K tanci hrají JACK´S 
BAND a HAZARD, zatančí skupina RUTY-ŠUTY z Kelče, výuka tanců – 
caller – René Hegar. Po bálu tradiční jam session všech muzikantů.

neděle 18. 10., 14 hodin, velký sál, vstupné 120 Kč
zÁlesAnKA – Další zábavné taneční odpoledne z cyklu Naše muzika. 
Dechová hudba z Luhačovic byla založena již v roce 1935, od roku 1975 
vede 15členný soubor Jiří Sládek. V posledních letech účinkovala Zále-
sanka také v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Holandsku či 
Španělsku. Hraje skladby českých, moravských i slovenských autorů.

sobota 24. 10., 18 hodin, velký sál a předsálí, vstupné předprodej 
150 Kč, v den akce 180 Kč
sTeTsOn & BOuRBOn
Již 9. ročník přehlídky jižanského rocku, blues a další výborné muziky, mož-
nost ochutnat whisky a bourbon, které v běžných obchodech stěží zakoupíte.

neděle 25. 10. v 15 hod., velký sál, vstupné 80 Kč
ORienT dAnce sHOw – Touha srdce
Repríza fantastické taneční podívané plné hudby a barev. Tančí skupiny  
z Tanečního studia Otrokovická BESEDA, hrají Miroslav Valentík a Aneta 
Poláchová.

pondělí 26. října, 17 hod., velký sál, vstup volný
slAVnOsTní VeČeR Ke dni VzniKu 
sAMOsTATnéHO Čs. sTÁTu
V rámci večera se zajímavým kulturním programem bude udělen ti-
tul Osobnost města Otrokovice. (Od 16 hodin se uskuteční pietní KLA-
DENÍ VĚNCŮ k pomníku obětem 1. světové války na nám. 3. května 
a v Kvítkovicích).

pondělí 26. října, 18.00 hod., Městská galerie Otrokovice, vstup volný
cTiBOR KOŠŤÁl – cesTOVATel A fOTOGRAf
Vernisáž – samostatná výstava fotografa, který procestoval celý svět – od 

Krkonoš po Nepál. V úterý 27. 10. se v 18.00 ještě v Městské galerii usku-
teční beseda s autorem o jeho cestování. Výstava potrvá do 15. 11. 

sobota 31. října, 21.00–3.00 hod., Otrokovická BESEDA, vstupenky  
Backstage agency 
Backstage agency ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU uvádí
MAJK sPiRiT liVe!!!
Velká indoor party, 2 sály, VIP zóna, bohatý doprovodný program  

Připravujeme na listopad: 2. 11. Výtvarný salón, 4. 11. Bára Basiková  
a Romano Stillo, 8. 11. Stříbrňanka, 10. 11. Koncert KPH, 14. 11. Frkobra-
ní – přehlídka humoru a satiry, 16. 11. Lampionový průvod, 21. 11. O šíp-
kové Růžence – premiéra pohádky, hraje TYJÁTR, 25. 11. Furtluftdurch-
tour – Z. Izer + Šárka Vaňková, 27. 11. Rozsvícení vánočního stromu.

čtvrtek 1. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA, Velká Británie 2015, 121 min., itulky, přístupno od 12 let
eVeResT 3d – dobrodružný, drama, thriller 
Hrůzostrašná cesta dvou různých expedic, které překračují své hranice při 
jedné z nejsilnějších sněhových vichřic, které lidstvo zaznamenalo.

pátek 2. 10., 10 hod., kinosál, vstupné 50 Kč, Česko 2015, 92 min., 
přístupno, BIO SENIOR
dOMÁcí PéČe – komedie, drama
Obětavá zdravotní sestra ošetřuje spoustu rázovitých pacientů. Když sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Začíná 
objevovat svět alternativního léčení – k velké nelibosti manžela, který na 
tyhle „hňupoviny“ nevěří.  

čtvrtek 15. 10., 17 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA, 2015, min., dabing, 
přístupno 
PAn 3d – fantasy, dobrodružný, rodinný
Příběh vypráví o jeho dětství, kdy se jako sirotek ocitl v Zemi Nezemi, ve 
které nachází dobrodružství, nebezpečí, nové přátele i nepřátele. 

čtvrtek 15. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 140 Kč
USA, 2015, min., titulky, přístupno od 12 let
MARŤAn – sci-fi, akční, dobrodružný
Astronaut během mise na Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek po-
sádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale on přežil, a ocitne se tak 
omylem sám na nepřátelské planetě. 

neděle 18. 10., 15 hod., kinosál, vstupné 135 Kč děti do 15 let, 155 Kč 
dospělí, USA, 2015, min., dabing, přístupno 
HOTel TRAnsylVÁnie 2 3d – animovaný, komedie, rodinný
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil 
ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery.

čtvrtek 22. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 110 Kč, USA, 2015, 121 min., 
titulky, přístupno 
sTÁŽisTA – komedie
70letý vdovec si uvědomil, že důchod není tak skvělý, jak se říká. Využije 
příležitosti vrátit se do hry a stane se vedoucím stážistou módního webu.

čtvrtek 29. 10., 19 hod., kinosál, vstupné 130 Kč, USA, 2015, 100 min., 
titulky, přístupno 
MuŽ nA lAně 3d – drama
Jen jediný člověk přešel mezi věžemi Světového obchodního centra,  
a v jeho stopách se již nikdy nikdo nebude mít možnost vydat. 

Připravujeme kino na listopad: Mrkáček Bill, Wilsonov, Steve Jobs,  
U moře, Nikdy není pozdě – bio senior, Ztraceni v Mnichově

sobota 10. 10., cena zájezdu 250 Kč
BuRČÁKOVý POcHOd – tradiční a populární podzimní zájezd. Ná-
stupní místa: 7.00 Otrokovice hotel Baťov – Společenský dům; 7.15 Otro-
kovická BESEDA. Bližší informace v předprodeji – tel. 571 118 103.

sobota 17. 10., cena zájezdu 400 Kč
VeĹKý MedeR – zájezd do termálních lázní. Nástupní místa: 5.15 Zlín 
ABS, 5.20 Malenovice U Mlýna, 5.30 Otrokovice hotel Baťov – Společen-
ský dům; 5.40 Otrokovická BESEDA. Vstupné do lázní si každý platí sám. 
Bližší informace v předprodeji - tel. 571 118 103.

V Městské kavárně vystavuje zlínský fotograf fRAnTiŠeK lÁTAl, 
autor Svazu českých fotografů a člen fotoklubu Okamžiky Zlín. Výstava 
potrvá do 30. října.

Kongresové a kulturní centrum Otrokovická BESEDA – Otrokovická BESEDA, s. r. o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice, www.besedaotrokovi-
ce.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.

ŘÍJEN

KinO BesedA

zÁJezdy

OsTATní



V týdnu od 5 do 9. října se bude 
konat každoroční Týden kniho-
ven. Městská knihovna Otroko-
vice připravila k této příležitosti 
celou řadu akcí, na které jsou 
zváni všichni příznivci literatu-
ry, knih a četby. Po celý týden je 
udělena také amnestie na poplat-
ky za novou registraci a za upo-
mínky. Ušetřit desítky korun mo-

hou zapomnětlivci, kteří nevrací 
zapůjčené knihy v řádném termí-
nu, ale i noví zájemci o členství. 

„V pondělí 5. a ve středu 7. 
října se uskuteční burza knih 
v obřadní místnosti vždy v době, 
kdy je otevřena i knihovna, tedy 
od 10 do 17 hodin. Zájemci mo-
hou nosit knihy na hlavní půjčov-
nu již čtrnáct dnů před zahájením 

burzy,“ informovala vedoucí 
knihovny Veronika Zbíralová. 
Knihy budou na burze k mání 
za symbolickou cenu deset ko-
run. V úterý dopoledne se koná 
pasování čtenářů základních škol 
TGM a Trávníky. Druháci, kteří 
se v prvním školním roce sezna-
movali se čtením a psaním, bu-
dou starostou slavnostně paso-

váni na čtenáře. V úterý navštíví 
knihovnu spisovatel detektivek 
a historických románů Stanislav 
Češka. Přednáška začne v 16 ho-
din v obřadní síni. 

O tom, jak se cestuje v sou-
časné době seniorům po svě-
tě, přijde do hlavní knihovny 
povyprávět ve čtvrtek 8. října 
od 9 hodin Miloslava Abrlová. 

Přednáška nese název Orient 
v Evropě. Na poslední den Týd-
ne knihoven se chystá pasování 
žáků ZŠ Mánesova v knihov-
ně a výstava výtvarných prací 
žáků základní umělecké školy 
s názvem Můj oblíbený knižní 
hrdina – obojí na Baťově. Vý-
stavu může veřejnost zhlédnout 
po celý říjen.  (ste)
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kalendář významných akcí
do 22. září, město Otrokovice
Týden MOBiliTy
Až do 22. září se konají po celém městě akce Týdne mobility.
Pátek 18. září: výuka jízdy na in-line bruslích v areálu Trávníky (16–18 hod.), 
Handicap(?) na dopravním hřišti
sobota 19. září: dopravní hřiště pro veřejnost: jízda na elektroautech, za po-
platek (9–11 hod.), Nordic walking s hlídáním dětí (9.30–10.30 hod.), zdravot-
ní cvičení v DDM s hlídáním dětí (15–16 hod.), dopravní hřiště pro veřejnost 
(14–18 hod.)
neděle 20. září: dopravní hřiště pro veřejnost: jízda na elektroautech, za po-
platek (9–11 hod.), jízda na kole městem po stanovištích – Poznej Otrokovice 
na kole (start 9–11 hod.), strollering – cvičení pro maminky s kočárky v přírodě 
(16–17 hod.), dopravní hřiště pro veřejnost  (14–18 hod.)
Pondělí 21. září: odpoledne u hasičů – ukázky techniky, soutěže (16–18 hod.)
úterý 22. září: MHd nA úzeMí MěsTA OTROKOVice i zlínA 
zdARMA, Do práce na kole, pěšky nebo MHD se zástupci města, Den bez aut 
(park před poliklinikou, 15–18 hod.). 

21. září od 10 do 18 hod., 22. září od 9 do 17 hod., nám. 3. května 
KAŽdý sVéHO zdRAVí sTRůJceM
Liga proti rakovině Praha zve společně s Městským úřadem Otrokovice zájemce 
o zdraví do žlutých stanů na nám. 3. května. Ve stanech bude připravena výstava 
českých výtvarníků, fotografů a také informace o zdravém životním stylu pro 
malé i velké. Konzultace, vyšetření zdarma. 

17. října od 9 do 15 hodin, nám. 3. května
fARMÁřsKé TRHy
Součástí trhů bude nejen prodej kvalitních potravin českých malovýrobců, ale 
také toho nejlepšího z našich partnerských měst. Doprovodným programem bude 
kapela Srdíčko s překvapením. Děti se mohou těšit na honáka hus s ovčáckým 
psem. V průběhu dne se lidé mohou zapojit do soutěžní ankety o nejlepší guláš. 

23. října od 17 hod., sokolovna
HAllOwensKý KARneVAl s disKOTéKOu
Soutěž o nejkrásněji vyřezanou přinesenou dýni, cvičení, hry. Podrobnosti 
na www.sokolovnaotrokovice.cz a FB Sokolovna Otrokovice. Těší se pořádající 
oddíl SPV TJ Jiskra Otrokovice.

neděle 27. září, park před Hotelem Baťov – Společenský dům

MicHAlsKÁ POuŤ
10.00–12.00 Dechová hudba MISTŘÍŇANKA, slovem provází Růženka 
Dobešová  •14.00–15.00  Mach a Šebestová – zábavný dětský pořad kou-
zelníka Jirky Hadaše & spol. •15.30–16.30  UNITED 5 – první česko-slo-
venský boyband, mladá a famózní kapela •17.00–18.30  ELÁN KontraBand 
– hity Elánu v podání výborné bratislavské revivalové skupiny 
•Moderátor Dalibor Dědek

V pátek 21. srpna uspořádal spolek Rozumění ve spolupráci 
s Fotoklubem Beseda a valašským sdružením Valašský názor 
výstavu nejrůznějších výtvarných prací. Asi sto dvacet návštěv-
níků si mohlo prohlédnout obrazy, sochy, plastiky, keramiku 
z části pálenou v nové peci technologií Raku, grafiky, poslech-
nout si nestárnoucí jazzovou kapelu Jazzzubs a popovídat si se 
svými známými v příjemném prostředí údolí Zelisek (část Žlu-
tavy.) Akce se nesla ve zcela neformálním, přátelském duchu 
a jistě ji budeme příští rok opakovat.  Jiří HOluB, Rozumění

Týden knihoven doprovodí burza knih, poplatková amnestie a besedy

Otrokovické spolky vystavovaly ve Žlutavě
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společnost TOMA, a. s. 
Otrokovice

Nabídka služeb:
Čištění kanalizace

Vývoz septiků, lapolů 
a jímek. Čištění odpadů 
a stoupaček u byt. domů
Kontakt: 737 207 790
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u zdRAVíČKA
Nový obchod s poradenstvím

tř. Spojenců 1243 – Baťov, 
naproti poště 
Nabízíme:

Sestavování jidelníčku na míru 
klienta, přírodní potravinové 
doplňky a bylinné čaje, přírod-
ní veterinární přípravky, besedy  
a semináře pro širokou veřejnost. 

+420 776 227 367
www.uzdravicka.cz

Bartošův soubor pořádá v sobotu 3. října od 16.00 hod. 
ve velkém sále Otrokovické BESEDY 

setkání folklorních souborů

„Na lidovú notečku“
Přijďte se podívat, zatancovat a zhodnotit, jak se letos  
povedl burčák. Více na www.bartosuvsoubor.cz           
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Bartošův soubor 
Vás srdečně zve na setkání folklorních souborů 

 

Na lidovú notečku 
v sobotu 3. října 2015 

od 16.00 hodin, Otrokovická BESEDA 
 

Čeká Vás od 16.00 hodin výuka figurálních tanců, 
v hlavním programu od 19.30 hodin pak vystoupení hostujících 

souborů, beseda u cimbálu a výborný burčák. 
 

Přijďte si zatancovat, zazpívat si a pobavit se. 
 

VSTUPNÉ: 
Od 16 hodin zdarma 

Od 19.30 hodin 90,- Kč 
 

Hosté: 
Vizovjánek, Rusava, Světlovan, Družba z Trenčína 

 
 
 

Akce je realizována za podpory Zlínského kraje. 

 

Bartošův soubor 
Vás srdečně zve na setkání folklorních souborů 

 

Na lidovú notečku 
v sobotu 3. října 2015 

od 16.00 hodin, Otrokovická BESEDA 
 

Čeká Vás od 16.00 hodin výuka figurálních tanců, 
v hlavním programu od 19.30 hodin pak vystoupení hostujících 

souborů, beseda u cimbálu a výborný burčák. 
 

Přijďte si zatancovat, zazpívat si a pobavit se. 
 

VSTUPNÉ: 
Od 16 hodin zdarma 

Od 19.30 hodin 90,- Kč 
 

Hosté: 
Vizovjánek, Rusava, Světlovan, Družba z Trenčína 

 
 
 

Akce je realizována za podpory Zlínského kraje. 

 
Akci podporuje

Nabídka pracovního místa
flORisTA/KA A ARAnŽéR/KA KVěTin 
pro prodejnu v OD Kaufland Otrokovice. 
Vyučení nebo praxe v oboru jsou vítány.  
Životopisy zasílejte na e-mail: florcent-
rum@florcentrum.cz nebo na adresu Flor-
centrum Foltýnová, Železničního vojska 
1526, Valašské Meziříčí 757 01. Podrob-
nější informace na tel. 736 473 456. 
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Koupím garáž a zahrádku na Štěrkovišti. Tel: 608 252 592
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RESTAURACE DOLLY TRÁVNÍKY
ZVE V NEDĚLI 27. ZÁŘÍ NA

MICHALSKÉ POUŤOVÉ HODY
PEčENÉ SELE, KONfItOVANÉ KACHNÍ StEHNO

A DALŠÍ SPECIALItY Z VYHLÁŠENÉ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
Chystáme pro vás nový podzimní jídelníček.

PlynOseRVis-TOPení 
Otrokovice. Montáž a opravy 
plynu, plynových spotřebičů, to-
pení. Servis Mora, Destila, Ther-
mona, Viadrus, Karma, Ariston, 
John Wood. Tel. 604 988 815.

Jako investici hledám 
ke koupi byt v Otrokovicích. 
Tel.: 723 087 466

inzeRce

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

OlMAn seRVice s. r. o. 
přijme uklízeče/ky na úklido-
vé práce v ranních hodinách  
v Otrokovicích. 
Volejte: 730 186 797.

Hledám brigádnice na měsíc 
říjen k výrobě dušičkové floris-
tiky. Tel: 733 531 787.

Pokud jste nedosta-
li Otrokovické novi-
ny do schránky, jsou 
k vyzvednutí v Turi-
stickém informačním 
centru v Otrokovické 
BESEDĚ od středy  
23. září.

celý říjen
dopravní hřiště pro veřejnost
Dopravní hřiště Otrokovice 
všední dny 15–19 hod., víkendy, 
svátky, prázdniny 10–19 hod. 
Další informace dle návštěvního 
řádu dopravního hřiště.
Cena: zdarma

17. 10. od 14 hod.
závody Rc – přijeď si zajezdit 
s profesionály
Dopravní hřiště Otrokovice 
Máš autíčko na dálkové ovládání? 
Přijď si zajezdit s profesionály. 
www.rcrallyzedart.estranky.cz

18. 10., 15.30–17 hod.
u moravní lávky
uspávání broučků
Přijďte pomoct splnit broučkům 

nejrůznější úkoly, aby se mohli 
uložit k zimnímu spánku. Špe-
káčky s sebou.
Cena: dospělí 30, děti 20 Kč

29. 10., 8.30–16.30 hod.
den otevřených dveří v cVČ
CVČ Baťov
Tělocvična, herna pro rodiče 
s dětmi, podzimní tvoření a  des-
kové hry 
Cena: zdarma, tvoření za drobný 
poplatek

30. 10., 8.30–16.30 hod.
Podzimní den na sluníčku
DDM Trávníky
podzimní tvoření, herna pro ro-
diče s dětmi, podzimní tvoření  
a  deskové hry 
Cena: zdarma, tvoření za drobný 
poplatek



Srdečně zveme širokou veřejnost na oslavu 20 let od založení Azylového domu Samaritán v Otrokovicích. Dne 9. říj-
na od 10 hodin  se  prostory azylového domu otevřou veřejnosti. Těšit se můžete na tvořivou dílnu, výstavu fotografií 
Prof. Mgr. Jindřicha Štreita a v odpoledních hodinách na bohatý kulturní program. Zahrají kapely Pass, Orange a večer 
na vás čeká ohnivá show v podání Boca Fuego.  Na setkání s vámi se těší zaměstnanci Charity sv. Anežky v Otrokovicích.
 Mgr. Veronika neTuŠilOVÁ, pracovně-resocializační program, azylový dům Samaritán otrokovice

Jak je to v otrokovicích s kvalitou vody z vodovo-
du? Poslední zprávy z jiných měst jsou nepříjemné. 
 Jarmila ŠediVÁ

OtrOkOvické
nOviny8

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, oblastní pobočka 
Zlín, pořádá v pátek 2. října ojedině-
lou akci pro osoby se zdravotním po-
stižením, seniory, školy a veřejnost. 
Jedná se o metodický den zaměřený 
na péči, pomůcky a život osob se zra-
kovým postižením a seniorů s mož-
ností odborné konzultace k potřebám 
osob se zrakovým postižením a další 
informace včetně ukázky výcviku vo-
dicích psů. Koná se od 9 do 13 hodin  
v 1. patře Hotelu Baťov.  (red) 

AdRA hledá dobrovolníky
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín 
hledá dobrovolníky pro klienty SENI-
ORU, NADĚJE, ŠLIKRU a Charity 
sv. Anežky Otrokovice. Více informa-
cí získáte u koordinátorky dobrovol-
níků ve čtvrtek 1. října mezi 13. a 17. 
hodinou v SENIORu C v Otrokovi-
cích.  Více na www.adrazlin.cz. (pp)

Voda z veřejného vodovodu podléhá přísné kontrole 
jakosti zajišťované provozovatelem veřejného záso-
bování pod dozorem orgánu ochrany veřejného zdra-
ví, tj. místně příslušné hygienické stanice.  Ve zlín-
ském regionu je voda dodávaná veřejnými vodovody 
velmi dobré kvality. Každoročně je odebráno přibliž-
ně 2 300 vzorků pitné vody ke stanovení více než 
32 tisíc různých chemických a mikrobiologických 
ukazatelů. Vybraný rozsah parametrů kvality vody 
je pravidelně zveřejňován na internetových stránkách 
vodárenských společností, v zákaznických centrech 
či v informačních materiálech, které jsou k dispozici 
veřejnosti.

Ve velkých úpravnách vody se kvalita kontroluje 
téměř každý den, v menších úpravnách každý týden. 
K  pravidelným kontrolám dochází také na celé vodo-
vodní síti, na vodojemech a u spotřebitelů. K dobré 
kvalitě pitné vody přispívají rovněž preventivní zá-
sahy na síti, jako je například pravidelné odkalování. 
 Markéta BÁRTOVÁ, mluvčí Moravské vodárenské

z RedAKČní POŠTy

Dobrotice 776 719 631

Ekologická likvidace
autovraků zdarma.

až1200Kč za váš vrak
Včetně potvrzení na místě.

Zajišťujeme i odvoz.
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Výzva pro podávání žádostí o grant z rozpočtu města 
Otrokovice talentovaným dětem a mládeži

Město Otrokovice v rámci 
rozvoje talentu dětí a mlá-
deže pomáhá mladým lidem 
také finančně. Vydává tak 
výzvu, na jejímž základě 
se mohou přihlásit zájemci 
o grant. 

Granty jsou určeny obča-
nům města ve věku do 26 let, 
kteří jsou vynikajícími žáky 
nebo studenty základní ško-
ly, základní umělecké školy, 

střední školy, konzervatoře, 
vyšší odborné školy nebo 
vysoké školy, nebo jsou vy-
nikajícími sportovci či uměl-
ci a prokazují předpoklady 
k dosažení výjimečných 
studijních, vědeckých, spor-
tovních nebo uměleckých 
výsledků. V rozpočtu města 
je pro tuto výzvu vyčleně-
no 100 tisíc korun, přičemž 
grant je poskytován formou 

peněžitého daru nejvýše  
20 tisíc korun pro jednotlivé-
ho příjemce v daném kalen-
dářním roce. Žádosti o grant 
podle této výzvy lze podávat 
do 30. září 2015, a to:
• osobně na podatelně Měst-
ského úřadu Otrokovice nebo
• poštou na adresu: Městský 
úřad Otrokovice, odbor škol-
ství a kultury, nám. 3. května 
1340, 765 23 Otrokovice.

Na poskytnutí grantu není 
právní nárok.

Formulář žádosti je k dis-
pozici na Odboru školství 
a kultury MěÚ Otrokovice či 
na webových stránkách měs-
ta Otrokovice, v sekci odboru 
školství a kultury, v záložce 
Formuláře. 
 Mgr. Barbora ŠOPíKOVÁ, 
 vedoucí odboru 
 školství a kultury

V poslední době se naše tu-
ristické oddíly TOM 1419 
a TOM 1412 (zkráceně To-
míci) společně věnují turis-
tickému závodu.

Tento outdoorový sportov-
ní závod je terénním během 
v délce od 2 do 6 kilometrů, 
podle věkových kategorií. 
Běhá se po vyznačené trase, 
na které je několik stanovišť 
(poznávání dřevin, vázání 
uzlů, azimutové úseky, po-
znávání turistických značek 
i kulturních památek, pře-
kážková dráha, lanová lávka 
a další). V posledních dvou 
letech je naše kluky a holky 
pořádně vidět. Zatímco v loň-
ském roce jsme na mistrov-
ství Zlínského kraje posbírali 
10 medailí a 11 postupujících 
na Český pohár, letos už jsme 
měli 12 medailistů a 16 po-
stupujících. Také jsme se le-
tos po dlouhé době podíleli 
na pořádání tohoto závodu.

A dařilo se i dál. Z České-
ho poháru až na mistrovství 
ČR postoupili 3 závodníci 
a poprvé v historii se nám 

na něm podařilo vybojovat 
medaili. Byla stříbrná a za-
sloužil se o ni v kategorii 
starších žáků Martin Janeček. 
Stejný závodník pak postou-
pil na mezinárodní mistrov-
ství, což je nejvyšší závod 
v tomto sportu. Zde jako člen 
české reprezentace vybojoval 
další medaili, tentokrát bron-
zovou. Letos se nám v závo-
dech Českého poháru dařilo 
ještě líp. Naši závodníci se 

pravidelně ve svých kate-
goriích umisťovali v první 
desítce, v jednom ze závodů 
jsme slavili historicky první 
zlato, opět v podání Martina 
Janečka.

Na mistrovství ČR jsme 
měli 5 zástupců a přivez-
li jsme bronzovou medaili 
zásluhou Katky Kunorzové 
v kategorii starších doroste-
nek. A z těchto pěti našich 
želízek se hned čtyři probo-

jovala do českého reprezen-
tačního týmu. Byli to: Patrik 
Matula (nejml. žáci), Martin 
Janeček (ml. dorost), Tomáš 
Janeček (st. dorost) a Katka 
Kunorzová (st. dorost). Před 
14 dny pak proběhlo mezi-
národní mistrovství, posled-
ní a zároveň největší závod 
letošní sezony, letos poprvé 
pod záštitou Českého olym-
pijského výboru, kde v bar-
vách národního týmu zazářil 
Martin Janeček, který pro 
naše barvy získal bronzovou 
medaili. Lepší zakončení už 
tolik úspěšné sezony jsme si 
ani nemohli přát.

Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kdo se 
na našich úspěších podílejí, 
hlavně vedoucím a instrukto-
rům, kteří se tomuto odvětví 
v našich oddílech věnují, dě-
tem za jejich nasazení a elán 
a v neposlední řadě i městu 
Otrokovice za finanční pod-
poru naší činnosti, bez níž 
bychom jen stěží mohli fun-
govat. Jan ŽAlČíK, 
 ToM 1419 otrokovice

naši Tomíci se činí, v turistickém závodu měli medailové žně

Pomáháme již 20 let – samaritán zve na oslavu výročí

Město Otrokovice každoročně 
v měsíci říjnu pořádá u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů akce 

 určené pro otrokovické seniory nad 
60 let. Také v letošním roce bude 

ve spolupráci s TEHOS s. r. o. 
 seniorům zpřístupněný wellness 
Sportovního areálu Baťov, a to 

ve čtvrtek 1. října 2015 
od 8 do 12 hodin. 

 V tento den otevřených dveří si 
mohou senioři prohlédnout vnitřní 

vybavení wellness a rovnou 
 se objednat na dvě procedury 
zdarma na čtvrtek 8. 10. 2015.

Metodický den chce pomoci 
lidem se zrakovým postižením

Město Otrokovice každoročně 
pořádá v říjnu u příležitosti Me-
zinárodního dne seniorů připa-
dajícího na 1. října akce určené 
pro otrokovické seniory nad 60 
let. Také letos bude ve spolu-
práci s TEHOS s. r. o. seniorům 
zpřístupněný wellness Sportov-
ního areálu Baťov, a to ve čtvrtek  
1. října od 8 do 12 hodin. (Více se 
dozvíte v plakátku pod tímto člán-
kem.) Senioři se ovšem mohou 
těšit na řadu dalších zajímavých 
akcí. Jednou z nich je beseda, 
kterou si připravila Radka Jarko-
vá z Městské knihovny, jež bude 
věnována herci, prozaikovi a sce-
náristovi, průkopníkovi avant-
gardního divadla Janu Werichovi, 
který by letos oslavil 110. výro-
čí narození. Beseda se koná dne 
15. října od 14.30 hodin v klubu 
důchodců (KD) Baťov, 19. října 

od 15 hodin KD Trávníky a 27. 
října od 15.30 hodin v KD Kvít-
kovice.  Spisovatel a básník Jin-
dřich František Bobák seznámí 
seniory se svou knižní tvorbou 5. 
října od 15 hodin v KD Trávníky, 
8. října od 14.30 hodin v KD Ba-
ťov a dne 13. října od 15.30 hodin 
v KD Kvítkovice. 

Regionální zástupce firmy 
Hartmann-Rico pohovoří o stále 
častějším zdravotním a psycho-
sociálním problému inkontinence 
a představí výrobky, které senio-
rům může předepsat lékař. Beseda 
se koná 20. října od 15.30 hodin 
v KD Kvítkovice. 

Otrokovická BESEDA pro se-
niory připravila dne 2. října od 10 
hodin český film Domácí péče. 
Představitelka hlavní role Alena 
Mihulová získala na karlovar-
ském filmovém festivalu Křiš-

ťálový glóbus za nejlepší ženský 
herecký výkon v hlavní roli. 

Věra Miklová ze Studia Věra 
poradí seniorům, jak na problémy 
s pohybem nebo s bolestí svalů 
a popovídá také, jak účinná pro 
nohy je pedikúra mokrou cestou, 
a to 12. října od 15 hodin v KD 
Trávníky, 13. října od 15.30 ho-
din v KD Kvítkovice a 15. října 
od 14.30 hodin v KD Baťov.

Výše uvedené akce jsou určeny 
pro všechny otrokovické seniory 
nad 60 let a město Otrokovice 
i tímto způsobem dává najevo, 
že na své spoluobčany ve vyšším 
věku myslí a váží si jejich práce 
a životního elánu, kterým můžou 
být příkladem mladším genera-
cím.  

 Bc. Kamil HRic, dis., 
 vedoucí oddělení sociální pomoci 
 Městského úřadu otrokovice

Město chystá akce k Mezinárodnímu dni seniorů



Dne 5. října vzpo-
meneme 1. vý-
ročí úmrtí pana  
M i r o s l a v a  
V y B í R A l A . 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka 
Marta a dcery s rodinami.

Jak smutno je 
bez Tebe, jak 
dlouhý je nám 
čas, jak rádi by-
chom Tě spatřili 
a slyšeli Tvůj 

hlas. Dne 8. října to budou  
2 roky od úmrtí našeho syna, 
manžela, otce a bratra, pana  
Petra MAHdAlíČKA. Kdo 
jste jej znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpo-
mínku. S láskou vzpomínají 
rodiče, manželka, dcera a syn, 
sestra a rodina Juřičkova.

Kdo poznal Tě, 
ten měl Tě rád, 
uměla jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.  
Dne 15. října 
uplyne 18 smut-
ných let, kdy nás po tragické 
události navždy opustila naše 
milovaná dcera, sestra, slečna 
Marcela seKulOVÁ. S lás-
kou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou rodiče a bratr  
s rodinou. Děkujeme všem, kte-
ří vzpomenou s námi.

9
OtrOkOvické

nOviny

In
z

e
r

c
e

V srpnu jsme vzpomněli 5 let od úmr-
tí mého manžela Josefa HRAdilA  
a 10 let od úmrtí mého syna Josefa  
HRAdilA  ml. Za tichou vzpomínku 
děkují a stále vzpomínají Marie Hradilová  
s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpo-
míná dál. Dne 7. září uplynul rok, co nás navždy opusti-
la drahá manželka, maminka, babička, sestra a teta, paní   
Miroslava MAlúŠKOVÁ. S láskou a úctou vzpomí-
ná celá rodina.

Dne 9. září uplynulo 14 dlouhých let, kdy nás opustil 
náš milovaný syn, bratr a kamarád, pan Aleš VOlÁK. 
Dne 4. července jsme si připomněli jeho 40. nedožité 
narozeniny. S láskou a úctou vzpomínají mamka, bratr 
Petr s rodinou, sestra Alena, Radim a Karel.

čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá, jen 
vzpomínka nám zůstane, je v našich myslích skrytá.  
Dne 11. září jsme si připomněli 22. výročí úmrtí pana 
Rudolfa nOVÁKA. Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Dcery Vlasta a Lidka s rodinami, vnoučata a pravnou-
čata

Dne 12. září uplynulo 26 let, kdy nás navždy opustil náš 
manžel, tatínek a dědeček, pan Václav zAPleTAl. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka, dcera a synové 
s rodinami.

Dne 13. září by se náš tatínek, pan  
františek KunOVJÁneK, do-
žil 85 let a maminka, paní ludmila  
KunOVJÁnKOVÁ, v tomto roce 80 
let. Letos jsme si připomněli 4. výročí  
jejich úmrtí. S láskou vzpomínají syn 

Zdeněk a dcera Ludmila s rodinami. 

Dne 13. září jsme si připomněli smutné 6. výročí 
ode dne, kdy nás navždy opustil pan Jan Veselý.  
S láskou v srdci vzpomínají manželka Ludmila, synové 
Miroslav, Jan a Milan s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 14. září uplynulo 10 let od úmrtí paní  
Růženky POnČíKOVé a v měsíci úno-
ru uplynulo 12 let od úmrtí pana Josefa  
POnČíKA. Celý svůj společný život prožili 
v Otrokovicích. S láskou na ně vzpomínají 
děti s rodinami i ostatní příbuzní a přátelé.

Do smrti nejdelší Tě v dobrých lidech hledat nepře-
stanu. Dne 16. září 2014 z tohoto světa navždy odešel 
námi milovaný Radek VAVRuŠA. Všem, kteří na něj 
s láskou v srdci vzpomínají, děkuje manželka se synem.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi 
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Dne 16. září 
uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustila naše milova-
ná maminka a babička, paní Marie cHyTilOVÁ.  
S láskou vzpomínají dcery Dana, Soňa, Jana, Jarmila  
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 16. září by se dožila 90 let naše 
maminka, babička a prababička, paní  
Jaroslava HOsnedlOVÁ. Dne 12. 
srpna uplynulo osm smutných let, kdy 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Václav HOsnedl. 

Stále vzpomínají dcera Jaroslava a vnučka Michaela s rodinou.

Dne 19. září by se dožila 95 let naše ma-
minka, paní Marie dOHnAlOVÁ a dne 
29. září uplyne 23 let od úmrtí našeho ta-
tínka, pana Aloise dOHnAlA. S láskou 
vzpomínají dcery Ludmila, Marie a Anna 
s rodinami.

Smutný pro nás zůstává den 19. září, 
vzpomínáme 26. výročí úmrtí naše-
ho drahého tatínka, pana Jaroslava  
HORČici. Dne 14. září uplynul 1 rok od 
úmrtí naší drahé maminky, paní emílie  
HORČicOVé. Vzpomínají dcery  

Jarmila a Alena s rodinami.

žít v srdcích, která zde zanecháváme, znamená  
nezemřít. Dne 19. září uplyne 5 let od úmrtí pana  
Vítězslava dOleŽAlíKA. Kdo jste ho znali, zavzpo-
mínejte s námi. Stále vzpomínají Marie, dcera Alena  
a syn Vítězslav.

Dne 20. září uplyne 5 let od úmrtí pana Antonína  
ciBulKy. S láskou stále vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka Anna a synové Petr  
a Roman s rodinou.

Dne 20. září by oslavil své 60. narozeniny pan  
Rostislav zíŠeK. S láskou vzpomíná sestra Marie  
s rodinou.

Dne 22. září uplyne 31 let, kdy nás ve 
věku 18 roků tragickou smrtí navždy 
opustil náš syn Jiří KRČMÁř. Ve vzpo-
mínkách na Tebe žiješ stále s námi a v 
našich srdcích zůstaneš navždy milován. 
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, 

kteří jste ho znali a vzpomenou s námi. Dne 2. října uplyne 7 let, co 
jsme se navždy rozloučili s naší milovanou maminkou, manželkou, 
babičkou, paní Martou KRČMÁřOVOu. Ani čas nezahojí vzpo-
mínky na Tebe a na Tvoje dobré srdce, kterým jsi tolik všechny milo-
vala, ty jsou stále živé v našich srdcích. Děkujeme za tichou vzpomín-
ku všem, kdo jste ji znali a měli rádi. Děkuje manžel, dcery a rodina.

čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska  
a vzpomínky v našich srdcích žijí 
dál.  Dne 23. září uplynou 2 roky, 
kdy nás navždy opustila naše mamin-
ka, babička a prababička, paní Helena  
VAculíKOVÁ a dne 8. října vzpo-

meneme 14 roků, co nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan stanislav VAculíK. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 25. září vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní 
františky zBRAnKOVé. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manžel  
s rodinou.

Dne 26. září uplyne rok od úmrtí pana  
Radomíra ŠiŠKy. S láskou a úctou vzpomíná rodina.

odešel jsi, však ve vzpomínkách žiješ s námi dál. Dne 
26. září to budou 2 smutné roky, co nás opustil tatínek, 
dědeček a přítel, pan Jaroslav willeRT. S láskou  
a úctou vzpomínají dcera Ilona, syn Jaroslav s rodina-
mi a přítelkyně Lída. Kamarádi a přátelé, vzpomeňte  
si s námi.

Dne 28. září vzpomeneme nedožitých 85. narozenin 
naší maminky, paní zdenky zeMAnOVé. Stále 
vzpomínáme. Dcery Mirka a Jana s rodinami

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpo-
míná dál. Dne 29. září uplynou tři roky, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan Jaromír TRunKÁT. S láskou vzpomíná  
rodina. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 1. října to už bude dlouhých 29 let, kdy zemřel můj 
manžel, náš tatínek a dědeček, pan ludvík dAněK. 
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 4. října uplyne 7 let, co nás navždy opustila paní 
ludmila řezníČKOVÁ. S láskou stále vzpomíná 
manžel a dcery s rodinami.

Dne 4. října si připomeneme 3. výročí úmrtí našeho 
syna Martina sKOPAlA. Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte prosím s námi. Milující rodiče, děti a celá rodina

Chtěli bychom 
touto cestou po-
děkovat všem, 
kteří se 12. červ-
na přišli rozlou-
čit a doprovodili 

pana Antonína POlePilA 
na jeho poslední cestě. Děku-
jeme také všem rehabilitačním 
sestrám z Charitního domu  
sv. Anežky v Otrokovicích za 
vzornou péči a lidský přístup.

Děkujeme všem, kteří do-
provodili v pátek 4. září pana 
ing. Bohumila PeTříKA 
na jeho poslední cestě a svou 
účastí se snažili zmírnit naši 
bolest. Rovněž děkujeme za 
květinové dary. Zarmoucená 
rodina

sPOleČensKÁ KROniKA

POděKOVÁní

OdVOz zdARMA – VyPlATíMe VÁM 500–1000 Kč

společenská kronika: cena za 
zveřejnění je 120 Kč vč. DPH/
osoba. Podklady a platby přijímá 
Turistické informační infocent-
rum, Otrokovická BESEDA.

Dne 12. října 
se dožívá krás-
ných 90 let naše 
milovaná ma-
minka, babička  
a prababička, 

paní zdenka dOBeŠOVÁ. Za 
všechny starosti, lásku a laska-
vost jí z celého srdce děkujeme. 
Do dalších let jí přejeme hlavně 
zdraví, veselou mysl a hodně 
radosti ze všech svých vnoučat 
a pravnoučat. Za celou rodinu 
přejí dcera Marie a syn Bedřich.

BlAHOPřÁní



OtrOkOvické
nOviny10

V uplynulém školním roce jsme 
i díky projektu „Zvyšování kvali-
ty základního vzdělávání na úze-
mí ORP Otrokovice“ rozjeli indi-
viduální péči o žáky, u kterých se 
při nástupu do první třídy projevi-
ly grafomotorické obtíže. Kromě 
špatně čitelného a těžkopádného 
grafického projevu se tyto po-
tíže mohou promítnout rovněž 
do problémů s osvojováním tvarů 
písmen, což je jednou ze stěžej-
ních částí učiva celého prvního 
školního roku. Dítě si často tento 
svůj handicap uvědomuje, čímž 
se následně oslabuje jeho vnitřní 
motivace k psaní. Na základě toho 
pak dítě mnohdy ztrácí důvěru 
samo v sebe, což ovlivňuje jeho 
celkový osobnostní rozvoj – pro-
to je důležité s nápravou začít co 
nejdříve.

Z tohoto důvodu jsem během 
celého školního roku pracovala 
s vytypovanými žáky první třídy 

a následně jsem obdobný kurz na-
bídla i našim předškolákům a je-
jich rodičům.

S prvňáčky jsem pracovala 
na rozvoji jemné motoriky pomo-
cí metody Yvety Heyrovské.  Nej-
dříve jsme začali cviky  s houbou, 
stuhou, šátkem a špejlí – to vše 
na velké ploše papíru, kterou jsme 
postupně zmenšovali. Všechny 
tyto cviky vedou k uvolnění ra-
menního, loketního a zápěstního 
kloubu, protože uvolněná ruka 
je pro správné psaní nezbytná. 
Důležitou součástí cviků byla ryt-
mizace, dále nácvik špetkovitého 
uchopení tužky a také správné dr-
žení a manipulace s nůžkami. Bě-
hem výuky jsem používala velké 
množství pomůcek a motivačních 
cvičení, aby činnosti pro žáky 
byly pestré a zajímavé. 

U vybraných žáků se podařilo 
zmírnit nesnáze při nácviku psa-
ní, bohužel se je však nepodařilo 

odstranit úplně – ve školním věku 
jsou již špatné návyky do jisté 
míry zafixované, a proto je oprav-
du nejlepší začít s nápravou již 
v předškolním věku.

Z tohoto důvodu jsme v tom-
to roce zahájili rovněž i grafo-
motorický kurz pro předškoláky 
s rodiči, kteří chtějí svým dětem 
pomoci při překonávání grafomo-
torických obtíží ještě dříve, než 
nastoupí do první třídy. Scházeli 
jsme se jednou týdně v odpoled-
ních hodinách, v rámci kterých 
rodiče dostávali návod, jak s dět-
mi pracovat a také jaké metody 
a pomůcky mohou využívat i bě-
hem prázdnin.

Rovněž i v letošním školním 
roce plánujeme starat se o naše 
budoucí prvňáčky a společně 
s jejich rodiči jim usnadnit vstup 
do první třídy.
 Miroslava VeČeřOVÁ, 
 ZŠ TGM otrokovice

noRMoVání SURoVIn na 10 PoRCí PRo žáKY 
II. STUPně ZŠ
Polévka: dýňovo-mrkvový krém s čočkou
dýně Hokaidó (dýňové pyré)       300g
mrkev                                           200 g
řapíkatý celer                                 50 g
cibule                                              80 g
olej řepkový                                   50 g
smetana                                        100 g
čočka                                            200 g
petrželová nať na zdobení, sůl
Mrkev a dýni očistíme, nakrájíme na kolečka, vyskládáme 
na plech, posypeme kmínem, zastříkneme olejem a pomalu upe-
čeme do měkka. Na zbytku oleje osmažíme cibuli, přidáme omytý 
řapíkatý celer, upečenou mrkev s dýní  a krátce povaříme. Roz-
mixujeme do hladka, zjemníme smetanou a dochutíme solí. Na-
konec přidáme uvařenou čočku. Při podávání zdobíme zelenou 
petrželkou. Polévka není zahuštěná moukou, ale rozvařenou ze-
leninou. Díky své sladké chuti je vhodná hlavně pro malé děti.

Hlavní jídlo: králičí burger s bylinkami, houbová pohanka  
s rýží, salát z červené řepy
Králičí burger
Králičí hřbet bez kosti                       1000 g
cibule                                                     80 g
máslo                                                    200 g    
smetana                                                150 g
bylinky (tymián, rozmarýn, bazalka)    80 g
olej řepkový                                         100 g
vejce                                                     150 g
sůl
Králičí maso pomeleme, ochutíme solí, bylinkami, přidáme vej-
ce, rozpuštěné máslo, smetanu a dobře promícháme. Chvilku 
necháme odležet v ledničce, pak tvoříme placičky, které vklá-
dáme do vymazaného plechu a pečeme při teplotě 165 °C cca 
20 minut.

Příloha: houbová pohanka s rýží
pohanka loupaná tmavá                600 g
rýže kulatá                                     400 g
houby sušené                                 200 g
česnek                                              50 g
vývar zeleninový                             30 g
sůl, cibule
Pohanku důkladně propláchneme ve studené vodě, zalijeme 
zeleninovým vývarem, 2–3 minuty vaříme a pak necháme asi 
30 minut dojít. Zvlášť si uvaříme rýži. Na oleji osmažíme cibu-
li, přidáme houby (den předem namočíme), orestujeme a hou-
by pozvolna dusíme do měkka. Pak smícháme pohanku s rýží 
a houbami. Dochutíme solí a česnekem.

salát z červené řepy
červená řepa                           400 g
jogurtová majonéza                100 g
cukr mletý                                20 g
citronová šťáva na dochucení
Červenou řepu uvaříme ve vodě, oloupeme, nastrouháme 
na nudličky. Přidáme jogurtovou majonézu a dochutíme cuk-
rem a citronovou šťávou. 
 
Dobrou chuť přeje Školní jídelna při zŠ Mánesova Otrokovice

Vítězné menu soutěže O nejlepší školní oběd náprava grafomotorických obtíží u dětí v zŠ TGM

 

Pevnost Boyard. Jak ma-
gicky zní toto spojení pro 
fanouška televizních sou-
těží. Atmosféru pevnosti 
si na vlastní kůži mohlo 
o prázdninách vyzkoušet 
šestadvacet skautů a jejich 
sourozenců a kamarádů 
na skautském táboře ve Vře-
sovicích. Kromě oblíbených 
her si vyzkoušeli horoleze-
ní, střelbu z luků nebo pře-
plavat přehradu v lodi bez 
pádel. Pevnost byla nako-
nec pokořena, a tak všich-

ni z tábora odjížděli nadšení  
a spokojení. Velké díky pat-
ří kuchyni a všem vedoucím, 
kteří tábor připravili a vedli.

Nový skautský rok už od-
startoval a právě teď je nejlepší 
čas, kdy začít chodit do skau-
tu. Do chlapeckého a dívčího 
oddílu bereme kluky a holky 
od první třídy ZŠ. Aktuální 
informace a kontakty najdete 
na www.SkautOtrokovice.org 
nebo na facebook.com/Skau-
tOtrokovice.  Petr fOlTýn, 
 vedoucí skautského střediska

Ano, bojíme, ale zbytečně. Pro-
tože mně není neznámá práce 
ve škole, rozhodla jsem se, že 
požádám vedení ZŠ Trávníky, 
zda se mohu zúčastnit hodiny 
matematiky a zjistit, co se změni-
lo od mého odchodu do důchodu. 
Byla jsem poslední týden v červ-
nu na hodině ve druhé třídě u paní 
učitelky Gabriely Belantové. 

I když konec školního roku 
už je trochu volnější, děti se těší 
na prázdniny, učivo je probrané, 
chtěla jsem se přesvědčit, a tro-
chu ze zvědavosti, jak se učí nově 
podle metody profesora matema-
tiky Milana Hejného, na niž se 
některými rodiči sneslo tolik kri-
tiky. Byla jsem mile překvapena. 
Celá třída pracovala s předepsa-
nou pracovní učebnicí, děti byly 

ukázněné, soustředěné, rychlé, 
nikdo neopisoval od souseda, 
nevyrušoval. Hodina úžasná, 
zábavná, klidná. Proč? Protože 
učivo je zábavnější, zajímavější 
a z jejich rozzářených očí bylo vi-
dět, že všechny matematika baví.

Chyby si děti hledají samy, 
vyučující tady funguje spíš jako 
průvodce a moderátor diskusí. 
Děti nečekají, až se výsledek 
objeví na tabuli, pracují ve sku-
pinkách, ve dvojicích nebo sa-
mostatně. Každý žák se učí říci, 
jak k výsledku došel. Učitel není 
konečnou autoritou, která řek-
ne, kde je pravda. Děti si budují 
vlastní poznatek, o kterém neu-
stále přemýšlejí. Ze zkušenosti 
vyplývá, že nejúčinnější moti-
vace přichází z dětského poci-

tu úspěchu, z upřímné radosti 
z toho, jak dobře jsem vyřešil 
přiměřeně náročný úkol. Rados-
ti z vlastních pokroků, uznání 
spolužáků, učitele. Nakonec zdů-
razňuji, že to nebyla připravená 
ukázková hodina, ale pokračo-
vání dalších příkladů z pracov-
ního sešitu. Závěrem bych chtěla 
poděkovat vedení školy a paní 
učitelce za umožnění návštěvy 
ve škole. Přála bych jí, aby byla 
dále úspěšná v její započaté ná-
ročné práci a radost z výsledků 
jí svěřených dětí. Rodičům pak, 
ať se nebojí matematiky. Pevně 
věřím, že nebude strašákem, ale 
úspěšným výsledkem maturity.  

 sonja cHludOVÁ, 
 někdejší pedagožka 

 ZŠ Trávníky

skauti dobyli pevnost!

Bojíme se matematiky?Jazykové kurzy na

Nám. 3. května 1791 (nová budova MÚ), Otrokovice, tel. 777 832 792

Děkujeme touto cestou Hasičskému záchrannému sboru, Městské 
policii Otrokovice a Domu a kavárně Naděje na Baťově za pomoc 
se zajištěním programu pro děti příměstského tábora s angličti-
nou. Přejeme všem hodně štěstí a úspěchů v jejich další práci. 
 Maxmilián luKesz, MaXIMUM, jazyková agentura s. r. o.
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Neznáme se dlouho. Od jara jsme 
se několikrát setkali při společ-
ných aktivitách. Budoucí prvňáci 
a deváťáci začali navazovat kon-
takty. Počáteční ostych postupně 
přerůstal v nová přátelství. 

Na naší škole probíhají už něko-
lik let projekty Těšíme se do školy 
a Máme nové kamarády. Jedná se 
o spolupráci předškoláků se star-
šími žáky naší školy, která pak 
pokračuje celoroční péčí deváťáků 
o nejmladší žáky, tedy prvňáčky. 
První školní den bývá u těch nej-
menších ve znamení obav a no-
vých očekávání. Tentokrát bylo 
už na první pohled všechno jinak. 
Do vítání se zapojila nejen paní 

ředitelka, ale i rozjaření, sportov-
ně naladění deváťáci. Celý školní 
rok se totiž ponese v duchu hesla 
Spolu ruku v ruce v olympijském 
roce a bude provázen množstvím 
sportovních aktivit. Vše vychází 
ze školního vzdělávacího progra-
mu Pomáháme si růst. „Budeme 
vám pomáhat a starat se o vás, 
ničeho se nebojte.“ A už si od ro-
dičů přebírají prvňáčka. Rozpaky 
jsou na obou stranách. Ale jen 
do chvíle, než se děti dozvědí, že 
velcí kamarádi budou jejich patro-
ny, budou je provázet, ulehčovat 
a zpříjemňovat jim první kroky 
v novém prostředí. „Jak se o ně 
podělíme, prvňáků je 75 a nás 

46?“ Žádný problém nenastal. 
Prvňáci se o řešení postarali sami. 
Rozběhli se mezi deváťáky a sami 
si je „rozebrali“.

V pátek 4. září se konala prv-
ní společná akce. Na naší škole 
už tradiční Pasování na školáky. 
Slavnost byla určena i pro rodiče. 
Vyzdobená tělocvična, kamery 
a blesky fotoaparátů,  taneční 
a pěvecká vystoupení starších 
spolužáků, pamětní medaile, pa-
sovací listiny a neočekávané emo-
ce na obou stranách. Tak vyvr-
cholil první týden školního potěru 
na ZŠ Trávníky. 
 Mgr. Marie HeRyÁnOVÁ, 
třídní učitelka IX. b, ZŠ Trávníky

Prváci a deváťáci v zŠ Trávníky: Je nám spolu dobře



11OtrOkOvické
nOviny

Z Jiřího Gacha si asi letos ni-
kdo vystřelit netroufne. Na-
opak on má trefu dokonalou: 
dařilo se mu v polovině srpna 
na mistrovství České republi-
ky ve Vlašimi a skvěle se za-
psal také na mistrovství světa 
ve španělské Granadě 22.–23. 
srpna. Tam měl nástřel výkon 
sto pětadevadesát z dvou set.  

„Ostudu jsem neudělal, ale 
v průběhu závodu jsem měl 
na víc. V sobotu jsem zbyteč-
ně minul poslední terč a v ne-
děli se zase nechal rozhodit 
rozhodčím, který mně odpís-
kal v půlce poslední položky 
nulu, aniž bych vystřelil!“ 
neskrýval Gach jisté rozčaro-
vání. 

Od mistrovství v Granadě 
velké výsledky očekával, střel-
nici zná už z dřívějška. „Byl to 
krásný a vyrovnaný závod, tak 

snad příští rok bude minimálně 
stejně úspěšný,“ doufá Gach. 

Výsledek mu pomohl k zis-
ku celkového vítěze světového 
poháru v univerzálním trapu, 
počítáno ze čtyř závodů (GP 
Itálie, GP Brno, mistrovství 
Evropy ve Francii a mist-
rovství světa ve Španělsku). 
A jako třešničku na dortu se-
zobnul ještě jedno vítězství.

„Hned ze střelnice jsme 
jeli na letiště, a tak jsem, sice 
po probdělé noci, ale přece, 
mohl v pondělí startovat v Br-
ně-Soběšicích na mistrovství 
České republiky v double tra-
pu. Podařilo se mně obhájit 
titul z loňského roku, i když 
základní nástřel byl můj nej-
horší v kariéře. Na semifinále  
a  finále jsem se už koncent-
roval lépe a vyšlo to,“ uzavřel 
otrokovický střelec.  (ano)

Přes úmorná vedra, která v létě panovala, se 
členové westernového klubu zúčastnili řady vý-
znamných akcí, jako tří kol ČS ligy, mistrovství 
ČR konaného 30. července až 1. srpna v Opařa-
nech u Tábora,  mistrovství SR konaného 4. až 8. 
srpna v Domaniže na Slovensku, kde se zároveň 
konalo  také otevřené mistrovství Evropy „DAYS 
OF TRUTH 2015“, kterého se zúčastnilo téměř 
250 střelců ze čtrnácti zemí světa včetně USA. 
Ve všech těchto závodech naši střelci získali řadu 
ocenění, jako například v mistrovství Slovenska 
jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili, v mistrov-
ství ČR dvě stříbrné a jednu bronzovou medai-
li a v ME dvě bronzové medaile a jedno uznání 

za absolutně čistý závod bez sebemenší chyby. 
Nezapomněli jsme ani na děti a mládež. Dne 

17. května jsme uspořádali pro děti v mateřské 
školce v Jankovicích besedu o westernu spoje-
nou s výstavkou kovbojských zbraní a v letním 
dětském táboře ve Smraďavce jsme uspořádali 
besedu na téma „Zbraně v průběhu dějin“ spo-
jenou s výstavkou vojenské výzbroje a výstro-
je. Všechny tyto aktivity jsme mohli provozo-
vat především díky sponzorským příspěvkům, 
i  ze strany MěÚ Otrokovice.

 Vladimír luKAČOViČ, 
 předseda Sportovního klubu 
 westernové střelby otrokovice 

sportovní klub westernové střelby Otrokovice měl perné léto

střelec Gach ovládl světový pohár v univerzálním trapu

Vítězství v soběšicích.
foto: archiv Jiřího GAcHA

Trenér otrokovických házen-
kářek Štefan Boršický nevy-
hlíží novou sezonu s obvyk-
lým optimismem. Po deseti 
vcelku úspěšných letech tým 
s největší pravděpodobností 
čeká boj o záchranu v 1. lize. 
„Ještě těsně před turnajem Jis-
kra Handball Cup 2015 jsme 
nevěděli, jestli vůbec budeme 
1. ligu hrát. Děvčata nás však 
svou bojovností přesvědčila, 
že si svou  šanci zaslouží. Plně 
si uvědomujeme, že to nebude 
jednoduché,“ uvedl trenér. 

Sestava je totiž ochuzená 
o klíčové hráčky. „Marcelu 
Ličmanovou a Julii Dolečko-
vou čekají rodičovské povin-
nosti. Byly základními kame-
ny a budou citelně chybět. Již 
v květnu nám avizovala ukon-
čení působení v našem klubu 
i Pavla Nevařilová, což bude 
opravdu velmi citelná ztráta. 
Do ostravské Poruby odchází 
na limitovaný přestup talen-
tovaná Michaela Sekulová,“  
vyjmenoval seznam ztrát Bor-
šický.

Na druhou stranu se do týmu 
po delší době vracejí sest-
ry Lenka a Romana Hájkovy 
a z dorostu přešly Michaela 
Bergerová, Lucie Jašková a Mi-
chaela Sekaninová. „Do druž-
stva zařadíme i brankářku Bar-
boru Šimkovou, kterou však 
budeme muset ostaršit, protože 
má teprve šestnáct let,“ dodal 

trenér s tím, že vedení jednalo 
i s několika velmi zkušenými 
hráčkami, které však bohužel 
daly přednost jiným klubům.

Právě na turnaji Jiskra Hand-

ball Cup děvčata přesvědči-
la hracím výkonem zejména 
proti Hlohovci a Nesvadům, 
že i v této razantně omlazené 
sestavě jsou schopna bojovat 

za co nejlepší herní výsledky. 
Nejbližší domácí zápasy prvo-
ligových házenkářek: 
• neděle 27. září, 14 hod. x Há-
zená Jindřichův Hradec

• neděle 18. října, 15 hod. x TJ 
Sokol Velké Meziříčí
• středa 28. října, 12 hod.  
x Sokol II Kobylisy. 
 Anna nOVOTnÁ

Jiskra Handball cup. otrokovické házenkářky (v modrozelených dresech) si na srpnovém Jiskra Handball Cupu zahrály s pěti 
týmy ze Slovenska a německa, umístily se na 5. příčce. „Všichni účastníci, se kterými jsem hovořil se vyjadřovali velmi kladně jak 
k organizaci, tak i sportovní úrovni turnaje. Věříme, že i díky podpoře města otrokovice a Zlínského kraje budeme moci pokračovat 
v pořádání tohoto velmi oblíbeného turnaje,“ uvedl místopředseda otrokovického klubu Zbyšek Cileček.  foto: Anna nOVOTnÁ

Celoprázdninový turnaj opět 
umožnil sportovat a změřit síly 
více než stovce zájemců, kteří 
se, rozděleni do deseti týmů,  
dvakrát týdně proháněli po hři-
šti Sportovního areálu Baťov. 
To vše pod taktovkou zapále-
ných členů SK Baťov 1930. 

„Stupňuje se kvalita družstev 
i tlak na organizaci, ale výsle-
dek stojí za to. Jsem rád, že se 
nám opět podařilo díky vede-
ní klubu zajistit hrací plochu, 
a více než stovka zkušených 

i příležitostných hráčů se tak 
mohla o prázdninách pustit 
do sportování. Pochvala od zú-
častněných na závěr pak určitě 
motivuje k organizaci dalšího 
ročníku,“ pochvaloval si letoš-
ní pokračování turnaje jeden 
z organizátorů Marek Houser. 

Baťovskou letní ligu letos 
v konkurenci týmů z Otroko-
vic, Zlína, Napajedel a dokonce 
i Kroměříže výsledkově ovlád-
lo mladé otrokovické družstvo 
Queens Park Papučáři.  (hou)

fotbalová Baťovská letní liga potřetí 
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Potraviny u moravy
Školní 1299, SEnior a

Po–Pá 7–10, 14–16.30
So 7–11 
ne 8–10 Usměvav

á, oc
hotn

á ob
sluha

Pečivo Topek
Levné ceny

Výrobky studené kuchyně – svačinky do školy apod.

Uzeniny

PŘIJď MEZI NÁS A HRAJ FOTBAL S NÁMI

Házenkářky Jiskry Otrokovice opustilo před sezonou několik opor



Téměř kompletní obměnu ve-
dení znamenala červnová valná 
hromada florbalového klubu 
Panthers Otrokovice. Předse-
dou výkonného výboru se stal 
Karel ŤOPeK, do té doby 
asistent trenéra a dříve také ka-
pitán A týmu. I přes předsednic-
tví výkonnému výboru zůstává 
aktivním hráčem extraligového 
týmu.
Předchozí předseda a trenér 
áčka dan folta přiznal, že 
časová náročnost jeho funkcí 
byla příliš velká. neobáváte 
se, že dopadnete jako on a od-
stoupíte z vedení či ze hřiště?
Určitě ne. Oproti Danovi mám 
výhodu, že bydlím a pracuji 
v Otrokovicích, čímž odpadá 
dojíždění a klubu se můžu vě-
novat denně. Záleží, kolik času 
je člověk ochoten obětovat. 
Navíc teď je výkonný výbor pě-
tičlenný a každý má na starost 
svou určitou oblast. Cítím, že 

klub se vydal správným smě-
rem a lidi nám fandí.
Jaká je nyní ekonomická situ-
ace klubu?
Naštěstí nás dotací podrželo 
město Otrokovice, za což moc 
děkujeme. Přispěl nám i Zlín-
ský kraj, daří se navazovat 
spolupráci ze sponzory ze sou-
kromého sektoru. Neříkám, že 
to je stoprocentní, ale věřím, že 
rozpočet na příští sezonu bude 
zajištěný. 
zrekapitulujte, jak se před 
novou sezonou změnila hráč-
ská základna.
Velké opory Matěj Koňařík 
a Honza Valčík, kteří nám 
pomohli zachránit extraligu, 
se vrátily do Lions Zlín. Petr 
Graclík odešel studovat do Ost-
ravy a bude hrát za místní FBC. 
Nejvýraznější posilou je Martin 
Krchňáček z Hluku, od kterého 
si hodně slibujeme. Pokud si ji 
zaslouží, tak příležitost dosta-

nou i někteří junioři. Nejdůleži-
tější ale je, že se zachoval kádr, 
který tady byl. Opory zůstaly 
i přes konkurenční nabídky 
z Vítkovic či z Brna.
nový je také trenér Pavel Go-
froň. Jak se vám s ním zatím 
spolupracuje?
Pavel dělá trénování A-týmu 
naplno a jde cítit, že je to pro 
něho velká výzva. Je to Otro-
kovičan, na klubu mu nesmír-
ně záleží. Myslím, že společně 
s hrajícím asistentem Jardou 
Vaňkem vytvořili trenérský 
tandem, který bude fungovat.    
Věříte si do nové sezony?
Pro mě je to velký otazník, 
ale kdybych nevěřil, že máme 
na to hrát extraligu, tak by to 
bylo špatně. Tým je silnější 
než minulý rok. Pevně věřím, 
že budeme bojovat o první os-
mičku a vyhneme se baráži. Zá-
leží hlavně na klucích, jak moc 
do toho dají na hřišti. Potenciál 
v nich určitě je. 
Máte spoustu věrných fa-
noušků. Ale co když chce člo-
věk hrát také nebo dát k Pan-
terům dítě?
Tak to je velice jednoduché. 
Může se podívat na náš Face-
book nebo internetové stránky 
www.panteri.cz. Tam najde 
veškeré kontakty na lidi, kteří 
mají na starosti žákovské týmy 
od přípravky po muže. Nábor 
probíhá celoročně a jsme rádi 
za každého, kdo chce florbal 
zkusit. 
A vzkaz fanouškům?
Jste nejlepší v lize. SPOLEČNĚ 
BOJUJEME ZA OTROKOVI-
CE. Začínáme 19. září v 19 ho-
din v hale SPŠ Zlín a věřím, že 
jako vždy vytvoříme pro soupe-
ře pekelnou atmosféru.  (ano)
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Valoušek projel po letech cílem Barumky, je pátý a spokojený

V servisní zóně. Pavel Valoušek konzultuje s týmovými kolegy stav vozu. foto: Anna nOVOTnÁ

Otrokovický rallye jezdec Pa-
vel „Valda“ Valoušek prolo-
mil roky smůly, kdy skončil 
v Barum Rally po nehodě, 
závadě či vloni po diskvalifi-
kaci za příliš nízkou hmotnost 
vozu s posádkou. Jak by se mu 
v těch letech vedlo, se lze jen 
domýšlet. Každopádně letos 
dosáhl mezi sto třicítkou posá-
dek skvělého pátého místa.

Barum Rally jel poprvé 
v roce 2000 s Hondou Ci-
vic VTi. Od té doby se až asi 
na čtyři vynechání z důvodů 
jak zdravotních, tak finančních 
účastní pravidelně. Zlomová 
pro něj byla Barumka v roce 
2008, kdy vyhrál celoevropský 
projekt BF Goodrich Drivers 
Team. Tam dostal možnost 
bezplatně startovat s tehdy nej-
modernější technikou – Peu-
geotem S2000 připravovaný 
belgickým Kronosem. 

„Tehdy jsem dojel Barum-
ku na čtvrtém místě absolutně 
a byl jsem neúspěšnějším jezd-
cem v rámci projektu BF Go-
odrich Drivers Team. V roce 
2010 jsem dojel nejlépe v živo-
tě – na třetím místě absolutně 
se Škodou Fabia S2000,“ reka-
pituloval.

Veslaři zvou diváky na Otrokovické sprinty 

Motýlí květ v srdci dítěte
fRAnTiŠeK TROJAn se nAROdil 18. lednA 2011. 
ŽiJe s ROdiČi A PRAROdiČi Ve ŽluTAVě.

Tabula rasa – nepopsaná tabul-
ka, bezzkušenostní stav raného 
dětství. To je tříletý chlapec, 
jeho motýlí květ z barev a pře-
loženého papíru. Děti v tomto 
věku mají různé zájmy. Mezi ně 
patří vnímání barev, papír, tužka, 
štětce a jiné. Několik barevných 
skvrn uprostřed papíru, přeložení 
v půli, lehké přitlačení. Po rozlo-
žení se objeví barevná symetrie. 
Je to pěkná hra. S tím si František 
hrál, až vznikl výběr obrázků. 

Od 1. do 30. října budou 
k vidění ve foyer Otrokovické 
BESEDY. Pro někoho budou 
zajímavé. FRANTIŠKA S LÁS-
KOU PROVÁZÍ PRADĚD 
GUSTA KRKOŠKA

na tréninku. Karel Ťopek (vpravo) během pravidelného trénin-
ku Panterů.  foto: Anna nOVOTnÁ

Tento rok tedy není, co se 
týče výsledku, nejúspěšnější, 
ale pro Valouška velice cenný. 

„Barumka byla letos oprav-
du velmi těžká, výsledku si 
velmi vážím. Navíc letos jede-

me asi patnáctý závod a všech-
ny jsme dokončili. To je super 
bilance,“ dodává jezdec s tím, 

že velký dík patří spolujezd-
kyni Veronice Havelkové. 
„Odvádí super výkon, jsme 
sehraný tým,“ pochvaluje si 
Valoušek, který děkuje i všem 
pracovníkům týmu, rodině 
i sponzorovi.

V sérii mistrovství České 
republiky je vůz MM Rally 
Teamu třetí, na Slovensku tře-
tí s tím, že mají reálnou šanci  
bojovat o místo druhé. 

Dostal se i k podpoře ná-
boru dárců kostní dřeně Jedu 
na dřeň! inspirovanému otro-
kovickou aktivistkou Zdenou 
Wasserbauerovou. „Akci Jedu 
na dřeň! jsem podporoval 
svým videem. Spolujezdky-
ně Verunka byla i darovat krev,  
a zapsala se tak do seznamu 
možných dárců,“ přiblížil Va-
loušek.  Anna nOVOTnÁ

Ťopek: Pevně věřím, že budeme bojovat o první osmičku
Konec prázdnin je pro ves-
laře znamením, že je nutno 
opět  zahájit přípravu na lo-
dích. V polovině srpna ves-
lařské posádky vyzkoušely, 
jak moc se jim vytratila kon-
dice získaná během prvního 
půlroku. Koncem srpna a za-
čátkem  září absolvovali sérii 
závodů v Třeboni, Břeclavi 
a rakouském Villachu jako 
přípravu na podzimní  vrcholy  
sezony – vytrvalostní závod 
na Dunaji, Mistrovství České 
republiky ve sprintu v Rači-
cích, finále Českého poháru 
a mistrovství družstev rovněž 
v Račicích. 

Sezonu veslaři zakončí Ot-
rokovickými sprinty na Štěr-

kovišti v sobotu 3. října. 
Závodů se zúčastní české 
a moravské kluby a kvalit-
ní soupeři přijedou i ze Slo-
venska a Rakouska. Zahájení  
závodů bude v 10 hodin a po-
sádky  všech věkových kate-
gorií  budou startovat v inter-
valu pěti minut až do večera.

Veslaři zvou na Otrokovic-
ké sprinty všechny příznivce 
vodních sportů. Přijďte po-
vzbudit naše mladé veslaře, 
kteří se chtějí přiblížit svými 
výkony našim nejlepším ves-
lařům v čele s letošním mis-
trem světa Ondřejem Synkem. 

 Jiří KuBíČeK, 
 veslařský oddíl TJ Jiskra 

 otrokovice

Během náboru na Barum rally 
v rámci projektu Jedu na dřeň! 
se podařilo zapsat v Otrokovi-
cích a ve Zlíně 571 nových po-
tenciálních dárců kostní dřeně. 
Protože zhruba každý sto dva-
cátý zapsaný se stává dárcem, 
může se díky tomuto konkrét-
nímu náboru podařit zachránit 
až pět lidských životů.

Archiv Městské televize Otrokovice: 
www.televizeotrokovice.cz


